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இந்த	 மின் லான 	தமிழ்மண்	 பதிப்பகம்,	கணியம்	அறக்கட்டைள,	ெராறன்ேரா
பல்கைலக்கழகம்	 ஸ்கார் ேரா	 லகத்தின்	 எண்ணிமத்	 தமிழியல்	 திட்டம்
ஆகியவற்றின்	 ட் 	 யற்சியில்	உ வாக்கப்பட்டதா ம்.
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ல	 ல்கள்	 தமிழ்நா 	 அரசால்	 நாட் ைடைமயாக்கப்பட்ட	 தமிழ்	 ல்கள்
பிரகடனத்தின்	 கீழ்	 ெபா டைமயாக	 உள்ளன.1	இப்பதிப் ம்	இதன்	 லங்க ம்
கிரிேயட் வ்	 காமன்ஸ்	 -	 பைடப்பாக்கப்	 ெபா மம்	 றிப்பி தல்	 -	 அேத	 மாதிரிப்
பகிர்தல்	4.02	உரிமத்தின்	கீழ்	பல்ேவ 	வ வங்களில்	தமிழ்மண்	பதிப்பகத்தினா ம்
கணியம்	அறக்கட்டைளயினா ம்	ெவளியிடப்பட் ள்ளன.

இ 	 பற்றிய	 தல்	 தகவல்க க் 	http://archive.org/download/thamizhmann-
cc-declaration/Thamizhmann-cc-declaration-tamil.pdf	 என்ற	 இைணப்பில்
காண ம்.

This	 ebook	 is	 the	 product	 of	 collaboration	 between	 ThamizhMann	 Publisher,
Kaniyam	Foundation	and	UTSC	Library’s	Digital	Tamil	Studies	project.

The	 original	 works	 are	 under	 public	 domain	 through	 the	 Tamil	 Nadu
nationalized	books	public	domain	declaration.1	This	edition	and	its	sources	and
multiple	formats	have	been	released	under	Creative	Commons	Attribution	Share
Alike	4.0	Unported2	by	ThamizhMann	Publisher	and	the	Kaniyam	Foundation.

For	 further	 information,	 please	 see:	 http://archive.org/download/thamizhmann-
cc-declaration/Thamizhmann-cc-declaration-tamil.pdf
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நம 	பழைமையத்	ேத ம்	 வில்லாப்	பயணேம	ெதால்லியல்.	நம்	 ன்ேனார்கள்
விட் ச்	 ெசன்ற	 க விகள்	 மற் ம்	 ெதாழில் ட்ப	 வளர்ச்சியின்	 ஊடாக	 மா ட
ச கம்	 ெபற்ற	 வளர்ச்சிைய	 அ ப்பைடயாகக்	 ெகாண்ேட	 ெதால்லியல்	 ைற
இயங்கி	 வ கிற .	 தாைதயர்களால்	 கண் பி க்கப்பட்ட	 சி 	 கற்க விகள்,
சக்கரம்	 மற் ம்	 ெதால்ெபா ட்களில்	 இ ந் 	 தான்	 நவீன	 க விகள்	 உ வாகத்
ெதாடங்கியேதா 	 மனித	 வளர்ச்சிக் ம்	 அ ேகாலிய .	 ெதால்லியல்
அகழாய் கள்	 ைதயைலத்	 ேத ம்	 சி 	விைளயாட்டல்ல.	அ 	விைட	ெதரியாக்
ேகள்விக க்கான	 உண்ைமையத்	 ேத ம்	 ெதாடர்	 பயணம்.	 ெதால்ெபா ட்கைள
ைறயாக	 வைகப்ப த்தி	 ெபா ள்ெகாள்வதன்	 லம்	 மனிதனின்	 பரிணாம

வளர்ச்சிைய	ெதால்லியல்	வல் நர்களால்	கணிக்க	 ம்.

அகழ்வாய் கைள	 ேமற்ெகாள்வதற் 	 கண்டறிதல்	 தல்	 ெபா ள்	 விளக்கம்
அறிதல்	 வைர	 பல்ேவ 	 ெதாழில் ட்பத்	 திறன்கள்	 ேதைவப்ப கின்றன.	 கடந்த
காலம்	 றித்த	 சிந்தைனகளில்	 ைம	 வழிகைள	ஆராய்வ ம்,	 தகவல்கைளச்
ேசகரிப்ப ம்	 அறிைவ	 அதிகரிப்ப ம்,	 வளர்ந் 	 வ ம்	 ெதாழில் ட்பங்கைளப்
பின்பற் வ ன்	 லம்	 அறிவின்	 அ த்தளத்ைத	 விரிவாக்கி	 பண்ைடய	 காலம்
பற்றிய	 ரிதைல	ேமம்ப த்தி	ஒவ்ெவா வரின்	ஆர்வத்ைத ம்	கற்பைனைய ம்	தன்
வசப்ப த்திட	இய ம்.

இப்ெப 	 யற்சியில்,	 ம்ைபயி ள்ள	 இந்திய	 விகாந்தவியல்	 நி வனம்,
அண்ணா	 பல்கைலகழகத்தின்	 ெதாைல	 உணர் 	 நி வனம்	 மற் ம்	 பாரதிதாசன்
பல்கைலக்கழகத்தின்	 ெதாைல	 உணர் 	 ைற	 ேபான்ற	 கழ்	 ெபற்ற
நி வனங்க டன்	 இைணந் 	 தைர	 ஊ வல்	 ெதாைல ணர்வி	 மதிப்பாய்
(Ground	 Pentrating	 Radar),	காந்த	அளவி	மதிப்பாய் 	 (Magnetometer	 Survey),
ஆளில்லா	 வான்வழி	 வாகன	 மதிப்பாய் 	 (Urimanned	 Aerial	 Vehicle	 Survey)
ேபான்ற	 பல்வைகயான	 ெதாழில் ட்பங்கைளப்	 பின்பற்றி	 அவற்றின்	 லம்
ெதால்லியல்	 இடத்ைத	 அைடயாளம்	 காண்ப 	 மற் ம்	 ைறயான	 ெதால்லியல்
தளங்கள்	மற் ம்	அகழாய் 	பணிகள்	ேமற்ெகாள்வ 	என	சீரிய	நடவ க்ைககளில்
ெதால்லியல்	 ைற	ஈ பட் ள்ள .

தனிச்	 சிறப்பான	 பிரி களின்	 மதிப் 	 வாய்ந்த	 பங்களிப்பிைன	 ஆழமாக
ப த்தாய்ந் 	 ெதால்லியல்	 கண் பி ப் கைள	 அங்கீகரிக் ம்	 வைகயில்
ெதால்தாவரவியல்,	 லக் 	 உயிரியல்,	 மக்கள்	 மரபியல்,	 ற் ச் ழல்
ெதால்லியல்	 மற் ம்	 ெமாழியியல்	 ெதால்லியல்	 ேபான்ற	 ைறகளின்
வல் நர்க டன்	இைணந் 	ஒத் ைழத் 	பணியாற்ற	 	ெசய்யப்பட் ள்ள .

ெதால்லியல்	 மற் ம்	 நம 	 மர 	 றித்தான	 ஆர்வம்	 தமிழ்நாட் ல்	 தற்ேபா



த்தாக்கம்	ெபற் ள்ள .	எனேவ,	கடந்த	காலத்ைதப்	பற்றி	கற்க ம்,	கண்டறிய ம்
அக்கைற	ெகாள்ள ம்	நம 	 பன் கம்	ெகாண்ட	வளைமயான	மரபிைன	அறிந்
ெகாள்ள ம்,	 அதன்	 லம்	 நம 	 ேமன்ைமக் ம்	 அறி க் ம்	 வளம்	 ேசர்த்
இ தியாக	தமிழ்நாட் ன்	வரலாற்ைற	 உலக	அரங்கில்	 நிைலநி த் ம்	வாய்ப் கள்
ெப கி	வ கின்றன	என் 	உ தியாகக்	 றிட	 ம்.

18.09.2013
ெசன்ைன

த.	உதயச்சந்திரன்,	இ.ஆ.ப.,
தன்ைம	ெசயலாளர்	மற் ம்	ஆைணயர்

ெதால்லியல்	 ைற
தமிழ்நா 	அர
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இந்திய	ெதால்லியல்	 ைற	இந்தியாவில்	ெதால்லியல்	ஆய் கைள	ெநறிப்ப த் ம்
மத்திய	 நி வனம்	 ஆ ம்,	 மாநிலங்களில்	 மாநிலத்	 ெதால்லியல்	 ைறகள்,
பல்கைலக்கழகங்களின்	 ெதால்லியல்	 ைறகள்	 மற் ம்	 ெதால்லியலில்
சிறப் ப்ெபற்ற	 தன்னார் 	 தனியார்	 நி வனங்கள்	 தங்களின்	 நிைலக்ேகற்ப
அகழாய் கைள	ேமற்ெகாண் 	வ கின்றன.

தமிழ்நாட் ல்	 மத்திய	 ெதால்லியல்	 ைற,	 தமிழ்நா 	 அர 	 ெதால்லியல்	 ைற,
ெசன்ைனப்	 பல்கைலக்	 கழகம்,	 தஞ்சா ர்	 தமிழ்ப்	 பல்கைலக்	 கழகம்,	 சர்மா
பராம்பரிய	 கல்வி	 ைமயம்,	 காஞ்சி ரம்	 ஸ்ரீசந்திரேசகேரந்திர	 சரஸ்வதி	 விஸ்மகா
நிகர்நிைலப்	 பல்கைலக்	 கழகம்,	 ேகரளா	 பல்கைலக்	 கழகம்	 ேபான்றைவ	 பல
இடங்களில்	 பல	 ஆண் களாக	 அகழாய் கள்	 ேமற்ெகாண் 	 தமிழ்நாட் த்
ெதால்லியல்	வளர்ச்சிக் 	சிறப் 	ேசர்த்தி க்கின்றன.

தமிழ்நா 	 அர 	 ெதால்லியல்	 ைற	 வரலாற் 	 க்கியத் வம்	 ெகாண்ட
இடங்களில்	 ெதால்லியல்	 சான் கைளக்	 ெகாண் ம்,	 கள	 ஆய் கள்	 ெசய் ம்
அகழாய் கைள	 ேமற்ெகாண் வ கிற .	 இ வைர,	 இத் ைறயான 	 40
இடங்களில்	 அகழாய் கள்	 ேமற்ெகாண் 	 பைழைமயான	 பல்ேவ
காலகட்டங்களின்	 எச்சங்கைள	 ெவளிக்ெகாணர்ந் ள்ள .	 இவ்வைகயில்
பரிக் ளம்,	 தி த்தங்கல்,	 மாங் ,	 ேமா ர்,	 ேகாவலன்ெபாட்டல்,	 ஆைனமைல,
பல்லவேம ,	 ேபா வாம்பட் ,	 ேப ர்,	 பைனய ளம்,	 ம்பன்ேம ,	கண்ண ர்,
தி க்ேகாவி ர்,	வசவச த்திரம்,	 ம் கார்,	ெதாண் ,	ெகாற்ைக,	அழகன் ளம்,
பட்டைரப்ெப ம் ர்	 ேபான்ற	 வரலாற் க் 	 ந்ைதய	 மற் ம்	 வரலாற் த்
ெதான்ைமமிக்க	இடங்களில்	அகழாய் கள்	ெசய் ள்ள 	 றிப்பிடத்தக்கதா ம்.
இவ்வகழாய் கள்	 வாயிலாக,	 பண்ைடய	 தைலநகரங்கள்,	 வணிக	 ைமயங்கள்
ேபான்றைவ	அக்காலத்தில்	 உேராமா ரி	 மற் ம்	 பிற	 நா க ட ம்,	இந்தியாவின்
பிறப திக ட ம்	 தமிழகம்	 ெகாண் ந்த	 வணிகத்	 ெதாடர் கள்
ெவளிக்ெகாணரப்பட் ள்ளன.
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ைவைக	ஆ ம்	அதனின்	கிைள	ஆறான	 ளி	ஆ ம்	 ளி	மைலயில்	இ ந்
வைளந் 	ெநளிந் 	சின்னம ர்,	ம ைர	வழியாக	கிழக் 	ேநாக்கி	பாய்ந் 	ஓ ,
இைடக்கால	நகரங்களான	தி ப் வனம்,	ராஜகம்பீரம்,	மானாம ைர,	பார்த்திப ர்,
பரமக் 	ஆகிய	ஊர்கைளக்	கடந் 	பின்னர்	இராஜசிங்கமங்கலம்,	இராமநாத ரம்
ெப ம்	 கண்மாய்கைள	 நிரப்பி	 இ தியில்	 அழகன் ளம்	 அ ேக	 வங்கக்கடலில்



ெசன் 	கலக்கிற .	இப்ப தியான ,	ெதன்ேமற் 	ப வ	மைழயா ம்,	வடகிழக்
ப வ	கனமைழயா ம்	 நீர்வளம்	ெபற் 	இ 	 ேபாக	விைளச்சல்கைள ம்,	வாைழ,
க 	 ேபான்ற	 சமெவளிப்ப தி	 பயிர்கைள ம்,	 மைலச்சரி களில்	 ஏலக்காய்
ேபான்ற	 பயிர்கைள ம்	அளித் 	 மக்களின்	வாழ்வாதாரத் க் 	 உதவி	வ கிற .
ைவைக	 சமெவளியின்	 தைலப்ப தி	 ேமற் ெதாடர்ச்சி	 மைலப்ப திகளில்
விைள ம்	 ந மணப்ெபா ட்கைள	 கிழக் ப்	 ப தியி ள்ள	 நகரங்க க்
ெகாண் 	 ெசல் ம்	 ஒ 	 வணிகப்ெப வழியாக	 திகழ்ந்தி க்கின்ற .	 சங்க
இலக்கிய	 ல்	 ெதா ப் களில்	 எட் த்ெதாைக	 ல்களில்	 ஒன்றான	 பரிபாடலில்
எட் 	 ெசய் ள்கள்	 ைவைக	 ஆற்றின்	 ெப ைமகைள	 எ த் ைரக்கின்றன.
அ ேபான் 	 ம ைரக்காஞ்சி	 எ ம்	 சங்க	 இலக்கிய	 ம்	 ம ைர	 நகரத்தின்
ேமன்ைமயிைன	விரித் ைரக்கிற .

ம ைரயின்	ெதான்ைம	வரலா

இந்தியாவி ள்ள	பழம்ெப ம்	நகரங்க ள்	ஒன் 	ம ைர.	இந்நகரம்	வரலாற் க்
ந்ைதய	 காலம்	 தல்	 ெதாட ம்	 ெப ைம	 ெகாண்ட ,	 பழம்ெப ம்	 பண்பாட்

ேமன்ைமயினால்	ம ைர	நகரம்	‘ெதன்னிந்தியாவின்	ஏெதன்ஸ்’	என்

ேபாற்றப்ப கிற .	 மிக	 ெந ங்காலமாக	 இந்நகரம்	 கல்வி	 வளர்க் ம்	 ெப ம்
ைமயமாக	 விளங்கி	 வந்த 	 யாவ ம்	 நன் 	 அறிந்தேத,	 சங்க	 இலக்கியத்தில்
றப்ப ம்	 சங்கம்	இங் 	 தான்	அைமக்கப்பட் ந்த .	 ேபாற்றத்	 தக்கவைகயில்

ஆட்சி	ெசய்த	ெதான்ைமக் மி 	 பாண் யர்	ஆட்சிக்காலத்தில்	ம ைர	மாநகரம்
அயல்நா க டன்	வணிகம்	மற் ம்	பண்பாட் த்	ெதாடர் கைள	ெபற்றி ந்த .

பண்ைடய	 கிேரக்க	 ேராமானியர்கள்	 பாண் ய	 மன்னர்கைள ம்	 அவர்களின்
பாண் யர்	தைலநகரான	ம ைர	பற்றி ம்	நன் 	அறிந்தி ந்தனர்.	கி. .	 320	இல்
ஆட்சிெசய்த	 சந்திர ப்த	 ெமளரியர்	 அரசைவயில்	 கிேரக்க	 நாட் 	 மன்னன்
ெச க்கஸ்	 நிேகதர்	 அைவயில்	 அர 	 வராக	 இடம்ெபற்றி ந்தவர்
ெமகஸ்தனீஸ்.	இவர்	ெதன்னகத்தில்	நிைலெபற்றி ந்த	அர கள்	பற்றி	மிகவிரிவாக
தன 	 றிப் களில்	எ தி ள்ளார்.

ஸ் ேராபா	 எ ம்	 ேராமானிய	 பயணி	 தன்	 ற் றிப்பில்	 ேராமா ரியில்	அகஸ்டஸ்
ேபரர க் 	 பாண் ய	 மன்னன்	 வர்	 ஒ வைர	 அ ப்பிய	 ெசய்தியிைன
றிப்பி கிறார்.	 இேத	 ேபான் 	 பிளினி	 (கி.பி.	 75)	 பாண் 	 மன்னன்	 மற் ம்

பாண் யரின்	தைலநகர்	ம ைரக்	 றித் 	 றிப்ெப தி ள்ளார்.	ேம ம்,	கி.பி,	130
ஆம்	ஆண் ல்	 தாலமி	 என்பவ ம்	 ம ைரைய	 பாண் யர்களின்	 தைலநகர்	 என்
றிப்பிட் ள்ளார்.

ெகள ல்யர்	 தன 	 அர்த்தசாஸ்திரம்	 எ ம்	 லில்	 வட	 இந்தியா	 மற் ம்,



ெதன்னிந்தியாவில்	நிலவிய	வணிக	பரிமாற்றம்	பற்றி	 ைகயில்	பாண் ய	நாட் ல்
விைள ம்	நன் த் கள்	 றித் ம்,	மஸ்லின்	என்றைழக்கப்ப ம்	ஆைட	 றித் ம்
எ தி ள்ளார்.	 இ ேபாலேவ,	 வானவியல்	 அறிஞர்	 வராகமிகிரர்	 தன
பி கத்சம்கிைதயில்	 பாண் ய	அரைச	 பற்றி	 றி ள்ளார்,	 கழ்ெபற்ற	 வடெமாழி
கவிஞர்	காளிதாசர்	தன்	காப்பியத்தில்	மன்னன்	ர வால்	ஆட்சி	ெசய்யப்பட்ட	ஒ
ப தியாக	பாண் ய	அர 	விளங்கிற் 	என் 	 றிப்பிட் ள்ளார்.

அேசாகரின்	 2	 மற் ம்	 13	 ஆம்	 பாைறக்	 கல்ெவட் கள்	 ெதன்னகத்தில்	 ேசாழ,
பாண் ய,	 சத்ய த்ர	 மற் ம்	 ேகரள த்ர	 அர கள்	 இ ந்தன	 என்
றிப்பி கின்றன.	இேத	கால	கட்டத்ைதச்	சார்ந்த	ம ைரப்	ப தியில்	கிைடக்கப்

ெபற் ள்ள	 தமிழிக்	 கல்ெவட் களில்	 ம ைர	 மற் ம்	 பாண் ய	 மன்னன்
ெந ஞ்ெசழியன்	 றித் ம்	 றிப் கள்	காணப்ப கின்றன.
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கர்நாடகா	 மாநிலத்தி ள்ள	 சரவணெபலேகாலா	 எ ம்	 இடத் க் 	 பத்ரபா
தைலைமயில்	இடம்	ெபயர்ந்த	சமணர்களால்	ெதன்னிந்தியாவில்	சமணம்	பரவிய
என் 	 றப்ப கிற .	 ம ைர ம்	அதைனச்	 ற்றி ள்ள	 ப திக ம்	 சமணர்கள்
தம 	 தனித்த	வாழ்ைவ	 ேமற்ெகாள்ளப்	 ெபா த்தமான	இடங்களாக	விளங்கின.
ம ைரையச்	 ற்றி	 அைமந்தி ந்த	 இயற்ைகயான	 பாைறக்	 ைககைள	 ேதர்
ெசய் 	 ேயறினர்.	 இவ்வா 	 பாைறகைளக்	 ைடந் 	 ப க்ைககள்
அைமக்கப்பட்ட	 14	 ைககைள	 ம ைரையச்	 ற்றி	 காண	 ம்.	 இந்த
மைலக் ைக	 ப திகளில்	 கி. .500	 தல்	 கி.பி.300	 வைரயிலான
எ த்தைமதிையபில்	 தமிழிக்	 கல்ெவட் கள்	 காணப்ப கின்றன,	 அைவக ள்
பழைமயான 	 ஐந் 	 தமிழிக்	 கல்ெவட் கைளக்	 ெகாண் 	 திக ம்	 மாங் ளம்
ஆ ம்,
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ம ைரக் 	 வடக்ேக	 சில	 கற்கால	 கற்க விக ம்,	 20	 கி.மீ.	 ெதாைலவில்
அைமந்தி க் ம்	 ஆவி ர்	 என்ற	 ஊரில்	 பழங்கற்காலக்க வி	 ஒன் ம்	 இராபர்ட்

ஸ் ட்	அவர்களால்	கண்ெட க்கப்பட்ட .

மத்திய	 ெதால்லியல்	 ைறயின்	 ெதன்னிந்திய	 வட்டத்தின்	 ெதால்லியல்
கண்காணிப்பாளராக	 ைனவர்	 ேக.வி.	 ராமன்	 பணியாற்றிய	 ேபா 	 1950களின்
பிற்ப தியில்	 ம ைர,	 தி மங்கலம்,	 ேம ர்,	 ெபரிய ளம்	 ஆகிய	 வட்டங்களில்
கிராமம்	கிராமமாக	கள	ஆய் கள்	ேமற்ெகாண் 	பல	ெதால்லியல்	இடங்கைள ம்,
ெதான்ைமச்	 சின்னங்கைள ம்	 கண்டறிந் 	 அறிக்ைகயாக	 சமர்ப்பித் ள்ளார்.
அதைனத்	ெதாடர்ந் 	2006ஆம்	ஆண் ல்	 ைனவர்	ேக.இராஜன்	மற் ம்	அவர



மாணவர்கள்	 ைவைகநதிப்	 ப ைகயின்	 ேமற்பி ப் ப்	 ப தியில்	 களஆய்
ேமற்ெகாண்டனர்,	 றிப்பாக	 திண் க்கல்	 மாவட்டத்தி ள்ள	 தாதகப்பட் 	 மற் ம்
திண் க்கல்	 மாவட்டத்தி ள்ள	 லிமான்ேகாம்ைப	 ஆகிய	 ஊர்களில்	 ெபா
ஆண் ன்	 ெதாடக்க	 ற்றாண் கைளச்	 ேசர்ந்த	 ந கற்கைள	 கண்டறிந்
ெவளிக்ெகாணர்ந்தனர்,	 தமிழ்நா 	 அர 	 ெதால்லியல்	 ைற
ைவைகநதிக்கைரயில்	 1987ஆம்	 ஆண் 	 ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட	 களஆய் களில்
உத்தமபாைளயம்	 வட்டத்தி ள்ள	 எல்லப்பட் 	 என்ற	 ஊரில்	 இ ம் 	 உ க் ம்
ெதாழிற் டப்	ப தி	ெவளிக்ெகாணரப்பட்ட .	இதைனத்	ெதாடர்ந் 	அண்ைமயில்
மத்திய	ெதால்லியல்	 ைறயால்	ைவைகநதிக்	கைரயின்	இ ம ங்கி ம்	உள்ள	293
ஊர்களில்	கள	ஆய் 	ேமற்	ெப ங்கற்காலத்தாழிகள்,	கல்ெவட் கள்,	சிற்பங்கள்,
ந கற்கள்,	பண்ைடய	வாழ்விடப்ப திகள்	ேபான்றைவ	கண்டறியப்பட் 	 ைறயாக
ஆவணப்ப த்தப்பட்டன.	 அண்ைமக்	 கண் பி ப் கள்	 மற் ம்	 ஏற்கனேவ	 கள
ஆய் 	 நடந்த	 இடங்களில்	 ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட	 ம 	 ஆய் களின்	 கைள
உள்ளடக்கிய	 இ 	 இ வைர	 அறியப்படாத	 திய	 கண் பி ப் கைள
ெவளிக்ெகாணர்ந்தன.
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இந்தியா	 வி தைல	 அைடவதற் 	 ன்	 அெலக்சாண்டர்	 ரீயா	 என்பவரால்
ெப ங்கற்கால	 தாழிப்	 ப திகள்	 ெகாண்ட	 இடங்களான	 ம ைர	 சிற் ர்
ப திகளான	பரைவ	மற் ம்	அ ப்பான யில்	அகழாய் கள்	ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.
அதன்பிற 	இப்ப தியின்	ெதான்ைம	உணர்ந் 	மத்திய	ெதால்லியல்	 ைற	 1976
ஆம்	 ஆண் ல்	 .கல் ப்பட் யில்	 ைறயான	 அகழாய்விைன	 ேமற்ெகாண்ட .
இதைனத்	ெதாடர்ந் 	தமிழக	ெதால்லியல்	 ைற	 ேகாவலன்	ெபாட்டல்	 (197980),
அழகன் ளம்	 (198687,	 199091,	 199293,	 199495,	 199667,	 199798,	 201415,
201617)	 மற் ம்	 மாங் ளம்	 (200607)	 ேபான்ற	 ப திகளில்	 அகழாய்விைன
ேமற்ெகாண்ட .	 அவ்அகழாய் களில்	 ைவைக	 நதி	 வங்கக்	 கடலில்	 கலக் ம்
ப தியில்	 உள்ள	 அழகன் ளம்	 அகழாய் 	 க்கியத் வம்	 ெகாண்ட 	 ஆ ம்,
இந்த	 ஆய்வில்	 சங்க	 கால	 பாண் ய	 ைற கப்	 பட்டணமாக	 அழகன் ளம்
விளங்கியி ந்தைம	கண் 	பி க்கப்பட்ட .
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அண்ைமயில்	தமிழர்	பண்பாட் 	 கழ்	பரப்பி	வ ம்	 கீழ 	அகழாய் 	ப தியான
110	 ஏக்கர்	 நிலப்பரப்பிற் 	 ேமல்	 அதிக	 சிைதவில்லாமல்	 ெதன்னந்ேதாப் களால்
பா காக்கப்பட் 	9	51’29“”	வடக் 	அட்ச	ேரைகக் ம்,	98	11’69“”	கிழக் 	தீர்க்க
ேரைகக் ம்	 இைடேய	 அைமயப்	 ெபற் ள்ள	 ஒ 	 ெதான்ைம	 நகரிய	 யி ப்
மற் ம்	ெதாழிற் டப்	ப தி	ஆ ம்.



தமிழகத்தின்	 ஒ 	 ேகாயில்	 நகரமாக	 திக ம்	 ம ைர	 ெந ஞ்சாைல	 வழிேய
கிழக் 	 ெதன்கிழக்காக	 13	 கி.மீ.,	 ெதாைலவில்	 கீழ 	 அைமந் ள்ள .	 கீழ
அகழாய் ப்	 பணி	 இடத்தின்	 வடக்ேக	 2	 கி.மீ.	 ெதாைலவில்	 ைவைக	 ஆ
ெசல்கிற .	 கிழக் 	 ப தியில்	 உள்ள	 மண ர்	 கிராமத்தின்	 வடக்கில்	 ஒ
கண்மாய்	 அைமந் ள்ள .	 வடகிழக்கில்	 உள்ள	 இயற்ைக	 நீர்நிைல
காட்சியளிக்கின்ற ,	இ 	ேபாலேவ	அகரம்	என் ம்	ஊர்	கீழ யின்	ெதன்கிழக்ேக
அைமந் ள்ள .	ேமற்ேக	ெகாந்தைக	என் ம்	ஊர்	ஓர்	எல்ைலயாக	விளங் கிற .
இவ்வா 	 ற்றி ள்ள	 அைனத் 	 ப திக ம்	 தரணிகள்,	 கண்மாய்கள்	 என
இயற்ைக	அரண்களாக	ெபற் 	வரலாற் 	ெதாடக்க	 கால	 தல்	 சமகாலம்	வைர
மனித	வாழிடத்திற் 	உகந்ததாக	திகழ்கிற .

ந்ைதய	ஆண் களில்	 (	201415,	201516	மற் ம்	201617)	இப்ப தியில்	மத்திய
ெதால்லியல்	 ைறயில்	 அகழாய் 	 பிரி ,	 ெபங்க ர்	 பிரி 	 அகழாய்
ேமற்ெகாண்ட .	 கீழ யின்	 நான்காம்	 மற் ம்	 ஐந்தாம்	 கட்ட	 அகழாய் கைள
தமிழக	 அர 	 ெதால்லியல்	 ைற	 ைறேய	 201718	 மற் ம்	 201819	 ஆம்
ஆண் களில்	 ெசயல்ப த்தி	 வ கிற .	 இந்த	 அகழ்வாய் களில்	 இப்ப தியில்
ைதந் ள்ள	 கட்டடப்ப திைய ம்,	 அ ம்ெபா ட்கைள ம்	 ெவளிக்ெகாண ம்
வண்ணம்	ெப ம்பரப் 	அகழாய் 	ெதாடர்ந் 	நடந் 	வ கிற .	ஐந்தாம்	கட்ட	கீழ
அகழாய்வான 	 ைறப்ப த்தப்பட்ட	 ைறயில்	ேநர்த்தி டன்	நடந் 	வ கிற .
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நான்காம்	கட்ட	அகழாய்வில்	5820	அ ம்ெபா ட்கள்	ெவளிக்ெகாணரப்பட் ள்ளன
இைவ	 பண்ைடய	 பண்பாட்ைட	 ெவளிக்ெகாண ம்	 வைகயில்	 ெசங்கற்
கட் மானங்கள்,	 மண்	 உைறக்	 கிண கள்,	 மைழ	 நீர்	 வ ம்	 வைகயில்
விரல்களால்	 அ த்தி	 பள்ளம்	 இடப்பட்ட	 அைமப்ைபக்	 ெகாண்ட	 ைர	 ஓ கள்
ேபான்றைவயாக	காணப்ப கின்றன.

ேம ம்,	அ ம்ெபா ட்க ம்	விைல	உயர்ந்த	தங்க	அணிகலன்	ப திகள்,	உைடந்த
ப திகள்,	ெசப் 	ெபா ட்கள்,	இ ம் 	க வி	 பாகங்கள்,	 மண்	ெசாக்கட்டான்
காய்கள்	வட்ட	ெசல்கள்,	 மண்	காதணிகள்,	கண்ணா 	மற் ம்	விைல	உயர்ந்த
மணி	கற்கள்	 (அேகட்	 பவளம்,	ஸ்ப கம்)	அக்கால	மட்பாண்ட	ஓ கள்	 (க ப்
சிவப் ,	 க ப் ,	 சிவப் 	 ச் 	 மட்கலப்	 ப திகள்)	 ெரளலட்டட்	 மட்பாண்டங்கள்
அரட் ன்	ஓ கள்	ஆகியன ம்	ெவளிக்	ெகாணரப்பட்டன.

ெப ம்பாலான	 மட்பாண்டங்களில்	 கீறல்க ம்,	 றியீ க ம்,	 வ வங்க ம்
காணப்பட்டன.	 இைவ	 வதற் 	 ன் ம்	 பின் ம்	 ெபாறிக்கப்பட்ட	 நிைலயில்
உள்ளன.	 இவ்வகழாய்வில்	 கணிசமான	 எண்ணிக்ைகயில்	 (50க் ம்	 ேமற்பட்ட)
தமிழி	 (தமிழ்	 பிராமி)	 எ த் க்கள்	 ெபாறிக்கப்பட்ட	 மட்கல	 ண் கள்



கண்ெட க்கப்பட்டன.	 இப்ெபா ட்கள்	 வாயிலாக	 கீழ 	 ப தியில்	 பண்ைடய
காலத்தில்	தமிழர்	 நாகரிகம்	வளர்ச்சி	அைடந்த	 நிைலயில்	இ ந்த ம்,	இப்ப தி
ம ைரயின்	 கிழக் 	 திைச	 நீட்சியாக	 விளங்கியி க்க	 என்ப ம்	 லனாகிற .
எனேவ,	கீழ யில்	மைறந் ள்ள	ெதால்ெபா ட்கைள	ெவளிக்ெகாணர	ேவண் ய
காலத்தின்	 ேதைவ	 என்பைத	 க த்திற்ெகாண் 	 வ ம்	 காலங்களில்	 தமிழ்
ச தாயத்தில்	 ெதான்ைம	 மிக்க	 பண்பாட் 	 ெசல்வங்கைள	 ெவளிக்ெகாண ம்
வைகயில்	அகழ்வாய் கள்	ெதாடர்ந் 	ேமற்ெகாள்ளப்பட	உள்ளன.
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பழந்தமிழர்	 பண்பாட் ன்	 சிறப்பம்சங்கைள	 உலக	 அரங்கில்	 நிைல	 நி த் ம்
ேநாக்ேகா ,	 தமிழ்நா 	 அர 	 ெதால்லியல்	 ைற,	 கீழ 	 அகழாய்வின்	 ேபா
ேசகரிக்கப்பட்ட	ெதால்ெபா ட்கைளப்	 கழ்ெபற்ற	அறிவியற் டங்க க் 	அ ப்பி
ஆய் 	 கைளப்	 ெபற் ள்ள .	 அவ்வா 	 ெபறப்பட்ட	 ஆய் 	 கைளத்
ெதால்லியல்	 அறிஞர்கள்	 ெகாண்ட	 	 ஆராய்ந் 	 தன 	 க த் க்கைளத்
ெதரிவித் ள்ள .	அதன்	சிறப் க் கள்	இங் 	ெகா க்கப்பட் ள்ளன.
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கீழ யில்	2018ஆம்	ஆண் 	ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட	நான்காம்	கட்ட	அகழாய்வின்ேபா
ேசகரிக்கப்பட்ட	ஆ 	கரிம	மாதிரிகள்	அெமரிக்க	 நாட் ன்	 ேளாரிடா	மாகாணம்,
மியாமி	 நகரத்தில்	 அைமந் ள்ள,	 பீட்டா	 ப ப்பாய் 	 ேசாதைன	 ஆய்வகத்திற்
(Beta	 Analytic	 Testing	 Laboratory)	 அ ப்பப்பட்டன	 ப ப்பாய்விற் 	 அ ப்ப
மாதிரிகளில்	அதிகபட்சமாக	 353	 ெச.மீ.	ஆழத்தில்	 கிைடக்கப்ெபற்ற	 கரிமத்தின்
காலம்	 கி. 	 580	 என் 	 கணக்கீ 	 ெசய்யப்பட்ட	 ஆய்வறிக்ைக
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள 	இக்காலக்கணிப்பின்ப 	 கி. .	 6ஆம்	 ற்றாண் 	 தல்
கி.பி.	 1ஆம்	 ற்றாண் 	வைர	வளைமயான	பண்பா 	ெகாண்ட	ப தியாக	 கீழ
விளங்கியி க்க	ேவண் ம்	எனத்ெதரிகிற

இந்த	ஆய் 	 கைள	 கவனமாக	ஆய் 	 ெசய்த	 பிரபல	 ெதால்லியல்	அறிஞர்
ேபராசிரியர்	 கா.இராஜன்	 பழந்தமிழரின்	 ெதான்ைம	 ெதாடர்பாக	 இ வைர
நிலவிவந்த	 சில	 ேகள்விகள்	 மற் ம்	 க ேகாள்க க் 	 உ தியான	 விைடகள்/
சான் கள்	 தற்ேபா 	 கிைடத் ள்ளன	 என் 	 க கிறார்	 றிப்பாக	 தமிழ்நாட்
நகரமயமாதல்	 கி. .	 3	 ஆம்	 ற்றாண் 	 வாக்கில்தான்	 ெதாடங்கிய 	 என
இ வைர	 க தப்பட் 	 வந்த 	 ஆனால்	 தற்ேபா 	 கிைடக்கப்	 ெபற் ள்ள
சான் களின்	 லம்	 ைவைக	 கடற்கைரயில்	 நகரமயமாதல்	 கி. .	 6	 ஆம்
ற்றாண் 	 ற்றாண் லி ந் 	ெதாடங் கிற 	என்ப 	ெதளிவாகிற



இேத	 காலகட்டத்தில்தான்	 வட	 இந்தியாவின்	 கங்ைக	 சமெவளி	 ப தியி ம்
நகரமயமாதல்	ெதாடங்கிய 	என்ப 	 றிப்பிடத்தக்க .

அேதேபால்	இ வைர	தமிழ்பிராமி	எ த் 	வ வத்தில்	காலம்	கி. .	5	 ற்றாண்
என	 அழகன் ளம்,	 ெகா மணல்,	 ெபா ந்தல்	 அகழாய் களின்ப 	 க தப்பட்
வந்த .	 எனி ம்,	 தற்ேபா 	 கிைடத்தி க் ம்	 கீழ 	 அகழாய் 	 கிைடத்த
அறிவியல்	 ரீதியான	 காலக்கணிப் கள்	 தமிழ்பிராமியின்	 காலம்	 ேம ம்
றாண் கள்	 (கி. .	 6ஆம்	 ற்றாண் )	 பழைம	வாய்ந்த 	 என் ம்	 க்

நம்ைம	இட் ச்	ெசல்கிற .

எ த் 	 ெபாறிப் 	 ெபற்ற	 பாைன	ஓ கள்	 கிைடக்கப்ெபற் ள்ளதின்	 லம்	 கி. .
6ஆம்	 ற்றாண்டளவிேலேய	 தமிழகம்	 எ த்தறி 	 ெபற்ற	 ச கமாக
விளங்கி ள்ளைத	 நிைலநி த்த	 கிற 	 எ த்தறி 	 ெதாடங்கிய	 காலம்
கி. .3ஆம்	 ற்றாண் 	 என் 	 இ வைர	 க தப்பட் 	 வந்த .
இக்க த்தாக்கத்தில்	 ெப ம்	 மாற்றத்ைத	 கீழ 	 ஆய் 	 கள்
ஏற்ப த்தி ள்ளன	என்றால்	மிைகயாகா .

தி வள் ர்	மாவட்டம்	அத்திரம்பாக்கம்	அகழாய்வில்	கண்டறியப்பட்ட	 தற்கட்ட
பைழயகற்கால	 (Lower	Palaeolithic)	க விகள்	 15	இலட்சம்	ஆண் கள்	என் ம்,
இரண்டாம்	 கட்ட	 பைழயகற்கால(Middle	 Palaeolithic)	 க விகள்	 3	 ,85,	 000
ஆண் கள்	 பழைமயான 	என் ம்,	கற்க விகைள	கா ேமாெசனிக்நி க்ைலட்ட்
எனப்ப ம்	 இய லக	 விப்பரப்பில்	 ஒளி	ஆய் 	 (Cosmogenic	 –	 Nuclide	 Burial
Dating	 Method)	ெசய்ததில்	இக்கால	 கள்	ெபறப்பட்டன	 என ம்	ஆய் கள்



ெதரிவிக்கின்றன.	 அேதேபான் 	 ண்கற்காலத்ைதச்	 (Microlithic/	 Mesolithic
Period)	ேசர்ந்த	கற்காலக்	க விகள்	தி ெநல்ேவலிப்	ப தியி ம்,	ைவைக	மற் ம்
ண்டா 	 ஆற் ப்	 ப ைககளி ம்,	 தியகற்காலப்	 (Neolithic	 Culture)

பண்பா களின்	 க விகள்	 தமிழகத்தின்	 வடக் ,	 வடேமற் ப்	 ப திகளில்
றிப்பாக	 தர்ம ரி,	 கி ஷ்ணகிரி,	 தி வண்ணாமைல,	 ேவ ர்	 மாவட்டங்களில்

கிைடத் ள்ளன.	அதன்	அ த்தக்	கால	கட்டமான	இ ம் க்	காலத்ைதச்	சார்ந்த
ேசலம்	 வட்டாரத்தி ள்ள	 மாங்கா 	 மற் ம்	 ெத ங்க ர்	 ஊர்களி ள்ள
ெப ங்கற்பைட	 ஈமச்சின்னங்களில்	 கண்டறியப்பட்ட	 மாதிரிகளிலி ந் 	 இ ம்
காலம்	 கி. .	 2000	 என	 காலக்கணக்கீ 	 ெசய்யப்பட் ள்ள .	 ஆதிச்சநல் ர்

மக்கள்தாழி	அகழாய்வில்	இ ந் 	 ேசகரிக்கப்பட்ட	கரிமம்	காலக்	கணக்கீ
ெசய்யப்பட்டதில்	 இதன்	 காலம்	 கி. .	 8ஆம்	 ற்றாண் 	 என் 	 வைரயைற
ெசய்யப்பட் ள்ள .	 தற்ேபா 	 கீழ 	 அகழாய் 	 ேசகரிக்கப்பட்ட	 ஆ 	 கரிம
ப ப்பாய் களின்	 கள்	 கீழ யின்	 கி. .6ஆம்	 ற்றாண் 	 என்
ெதரியவ கிற .

அண்ைமக்	 கால	 அகழாய் க ம்,	 அறிவியல்ரீதியான	 காலகணிப் க ம்,
தமிழ்நாட் ல்	ஏறத்தாழ	15	இலட்சம்	ஆண் களாக	மக்கள்	வாழ்ந் 	வ கின்றனர்
என்ப ம்,	 தற்ேபாைதய	 கீழ 	 ஆய் கள்	 லம்	 தமிழகத்தின்	 ெதாடக்க	 கால
வரலா 	காலத்தில்	 (Early	Historic	Period)	கி. .6ஆம்	 ற்றாண்டளவில்	மக்கள்
எ த்தறி 	ெபற்றி ந்தனர்	என்ப 	உ தியாகிற .
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கீழ 	 அகழாய்வில்	 ெவளிக்ெகாணரப்பட்ட	 விலங் களின்	 70	 எ ம் த்
ண் களின்	 மாதிரிகள்,	 அறிவியல்	 அ ப்பைடயில்	 ப ப்பாய் 	 ெசய்வதற்
ேனவி ள்ள	 கைல	மற் ம்	ஆராய்ச்சி	நி வனமான	ெடக்கான்	கல் ரிக்
அ ப்பப்பட்டன.

இந்த	எ ம் த்	 ண் கள்	ப ப்பாய்வின்	தன்ைமக்ேகற்ப	வைகப்ப த்தப்பட்டதில்
இைவ	திமி ள்ள	காைள,	எ ைம,	ெவள்ளா ,	கைலமான்,	காட் ப்பன்றி	மற் ம்
மயில்	ஆகிய	உயிரினங்க க் ரியைவ	என் 	அைடயாளம்	காணப்பட் ள்ளன.

இவற்றில்	திமி ள்ள	காைள,	ப ,	எ ைம,	ெவள்ளா 	ஆகிய	விலங்கினங்கள்	53
சதவீதம்	 இடம்ெபற் ள்ளன.	 எனேவ,	 இவ்விலங்கினங்கள்	 ேவளாண்ைமக்
உ ைண	 ெசய் ம்	 வைகயில்	 கால்நைடகளாக	 வளர்க்கப்பட் ள்ளன	 எனக்



க தலாம்.

கைலமான்,	 ெவள்ளா ,	 காட் ப்பன்றி	 ேபான்ற	 விலங் களின்	 சில	 எ ம்
மாதிரிகளில்	 ெவட் த்	 த ம் கள்	 காணப்ப கின்றன	 என் 	 ஆய்வில்
றிப்பிட் ள்ளதால்,	 இவ்விலங்கினங்கைள	 அக்கால	 மனிதர்கள்	 உணவிற்காகப்

பயன்ப த்தி ள்ளனர்	என்ப 	ெதரிய	வ கிற .

இப்ப ப்பாய் 	 கள்	 லம்	சங்காலச்	ச கம்,	 ேவளாண்ைமைய	 தன்ைமத்
ெதாழிலாகக்	 ெகாண் ந்தேதா ,	 கால்நைட	 வளர்ப்ைப ம்
ேமற்ெகாண் ந்த 	 என்ப 	 ெதளிவாகிற .	 இனி	 வ ங்காலங்களில்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்	 அகழாய்வின்	 ேபா 	 ேசகரிக்கப்ப ம்	 மகரந்தம்	 மற் ம்
ைபட்ேடாலித்	ேபான்ற	தாவரவியல்	மாதிரிகைள	 ைறயாக	ப ப்பாய் 	ெசய்வதன்
லம்	 தல்	ெதளி 	ெபற	 ம்.
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கீழ 	அகழாய் 	கண்டறியப்பட்ட	ெசங்கற்கள்,	 ண்ணாம் ச்	சாந் ,	 ைர	ஓ கள்
மற் ம்	 மண்ணாலான	உைறகிணற்றின்	 ச்சி	ஆகியவற்றின்	மாதிரிகள்	ேவ ர்
ெதாழில் ட்ப	 பல்கைலக்கழகத் க் 	 ஆய் க்காக	 அ ப்பப்பட்டன.	 இைவ
ஒவ்ெவான்றி ம்	 சிலிக்கா	 மண்,	 ண்ணாம் ,	 இ ம் ,	 அ மினியம்	 மற் ம்
ெமக்னீசியம்	 ேபான்ற	 கனிமங்கள்	 காணக்கிைடக்கின்றன.	 அவற்றின்	 கலைவ
மற் ம்	தன்ைம	 றித் 	விரிவான	அறிக்ைக	ெபறப்பட் ள்ள .

ெசங்கல்	 மற் ம்	 ைர	 ஓ களில்	 80	 சதவீதத்திற் ம்	அதிகமாக	 சிலிக்கா ம்,
பிைணப் க்	 காரணியாக	 அதிகள 	 (7%)	 ண்ணாம் ம்	 கலந் ள்ளைத ம்
ண்ணாம் ச்	 சாந் ,	 97	 சதவீதம்	 ண்ணாம் 	 ெகாண் ந்தைத ம்,	 உற்

ேநாக் ம்	ெபா 	அக்காலகட்ட	மக்கள்	மிகத்	தரமான	கட் மான	ெபா ட்கைள
பயன்ப த்தி	 உள்ளனர்	என்ப 	ெதரியவ கிற 	 ேமற்ப 	 ண்ணாம் 	சாந்தில்	 97
சதவீதம்	 ண்ணாம் 	இ ப்பதாக	ஆய்வறிக்ைகயில்	ெதரிவித்தி ப்பதால்	மிக ம்
வலிைமயாக	இன் வைர	நீ த் 	இ ப்பதற் 	இ ேவ	சான்றா ம்
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தமிழ்நா 	 அர 	 ெதால்லியல்	 ைறயின்	 இரண் 	 கட்ட	 அகழாய் களில்	 சிறிய
அளவிலான	ெசங்கல்	கட் மானங்கள்	ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ளன.	இரண்டாம்	கட்ட
அகழாய்வில்	 13	 மீட்டர்	 நீள ள்ள	 ன் 	 வரிைச	 ெகாண்ட	 வர்	 ஒன்
ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள .	 இச் வரில்	 38X23X23x6	 அள 	 மற் ம்	 38x26x6
அள 	ெகாண்ட	இரண் 	விதமான	ெசங்கற்கள்	பயன்ப த்தப்பட் ள்ளன.

ெசங்கலின்	அகலம்	 மட் ேம	 சிறி 	 மா பட் 	 இ க்கிறேத	 தவிர	 நீளம்	 மற் ம்
த மன்	ஆகியைவ	ஒேர	அளவில்	உள்ள 	 றிப்பிடத்தக்க .

இைவ	 தமிழகத்தில்	 சங்ககாலத்ைதச்	 சார்ந்த	 பிற	 ெதால்லியல்	 இடங்களில்
காணப்ப ம்	 ெசங்கற்கைளப்	 ேபால்1:4:6என்ற	 விகிதாச்சார	 அளவிேலேய
காணப்ப வதால்	 அக்காலகட்டத்தில்	 கட் மானத்தில்	 காணப்ப ம்
ெதாழில் ட்பத்ைத	உய்த் 	உணரலாம்.

சில	 ப திகளில்	 தைரத்தளம்	 கண்டறியப்பட் ள்ள .	 நன் 	 சன்னமான
களிமண்ைணக்	 ெகாண் 	 தைரத்தளம்	 அைமத் ,	 ெசங்கற்கைள	 ெகாண்ட
பக்கச் வர்கைள	 எ ப்பி ள்ளனர்.	 ண்கள்	 நட் 	 ேமற் ைர	 அைமக்க
ஏற்ப த்தப்பட்ட	 ைளகள்	 கண்டறியப்பட் ள்ளன.	 இத் ண்கள்	 மரத்தால்
ெசய்யப்பட் க்க	 ேவண் ம்.	 ஆனால்,	 அதற்கான	 சான் கள்	 அகழாய்வில்
கிைடக்க	 ெபறவில்ைல.	 எனி ம்,	 அகழாய்வில்	 இ ம் 	 ஆணிகள்
கண்ெட க்கப்பட் ள்ளைத	 ைவத் 	 சட்டங்கைள	 ெகாண் 	 ெபா த்தி க்க
ேவண் ம்	 என் 	 க தலாம்.	 ஒ 	 ப தியில்	 ஏராளமான	 ைர	 ஓ கள்	 சரிந்
வி ந் 	 அதற்கான	 அைடயாளங்கள்	 ஆவணப்ப த்தப்பட் ள்ளன.	 இக் ைர
ஓ களின்	 தைலப்ப தியில்	 இரண் 	 ைளகள்	 காணப்ப கின்றன.
மரச்சட்டங்கைளக்	 ெகாண் 	 அைமக்கப்பட்ட	 ேமற் ைரயின்	 மீ 	 கீழி ந்
ேமலாக	 மண்ணாலான	 ைர	 ஓ கள்	 ேவயப்பட் ப்ப டன்,	 அைவ	 கீேழ
விழாமல்	இ க்க	அத் ைளகளில்	 நார்	அல்ல 	 கயி 	 ெகாண் 	 கட் 	இ க்க
வாய்ப் ள்ள .	 ேமற் ைர	 மீ 	 வி ம்	 மைழநீர்	 எளிதில்	 கீேழ	 வ ம்	 வைகயில்,
ைர	ஓ களில்	விரல்களால்	மிக	அ த்தி	உ வாக்கப்பட்ட	 நீர்வ ம்	பள்ளங்கள்

காணப்ப கின்றன.	 இந்த	 அைமப் கைள	 சங்க	 காலத்தில்	 நிலவிய	 வளர்ந்த
ச கத்தின்	அைடயாளமாக	பார்க்கலாம்.

தற்ேபா 	அகழாய் கள்	ெதாடர்ந் 	நடந் வ கின்றன.	ெசங்கல்	கட் மானங்கள்
ைமயாக	 ெவளிப்ப த்த	 பின்னர்,	 கட் மானத்தின்	 பயன்பா 	 றித்
ைமயாகத்	ெதரியவ ம்.



இந்தியாவில்	 கிைடக்கப்ெபற்ற	 வரிவ வங்களில்	 காலத்தால்	 \	 ெதான்ைமயான
4,500	ஆண் கள்	பழைம	வாய்ந்த	சிந் ெவளி	வரிவ வங்களா ம்	சிந் ெவளிப்
பண்பா ம்	தமிழ்பிராமி	எ த் க்கள்	ேதான்றியதற் 	இைடப்பட்ட	காலத்தில்	ஒ
வரிவ வம்	இ ந்த .	அவ்வரிவ வத்திைன	ஆய்வாளர்கள்	 றியீ கள்	 என் ம்
அைழக்கின்றனர்.	இவற்ைற	 சாதாரண	 கீறல்கள்	 என் 	 றந்தள்ளிவிட	இயலா .
ஏெனனில்,	 இைவ	 சிந் ெவளி	 வரிவ வத்தின்	 நீட்சியாக ம்	 தமிழ்பிராமி
எ த் க்களின்	 ன்ேனா யாக ம்	இ க்கேவண் ம்.	சிந் ெவளி	எ த் க்கள்
ேபான்ேற	 இவற்ைற	 ப த்தறித ம்	 ைம	 ெபறவில்ைல.	 ெசப் க்கால
பண்பாட் ம்	 அதன்	 ெதாடர்ச்சியாக	 ெப ங்கற்காலப்	 பண்பாட் ன்
இக் றியீ கள்	கிைடக்கின்றன.

இத்தைகய	 றியீ கள்	 க ப் சிவப் 	 பாைன	 ஓ களில்	 காணப்ப வ
றிப்பிடத்தக்க .	 இ ம் க்காலத்தில்	 ஊர்	 இ க்ைககளி ம்,	 ெப ங்கற்கால

ஈமச்சடங் 	களி ம்	காணப்ப கின்றன.

தமிழகத்தில்	 ஆதிச்சநல் ர்,	 ெகாற்ைக,	 அழகன் ளம்,	 ெகா மணல்,	 க ர்,
ேதரி ேவலி,	உைற ர்,	மாங் ளம்,	ேப ர்	ேபான்ற	பிற	ெதால்லியல்சார்	இடங்களில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட	 அகழாய் களி ம்	 றியீ கள்	 ெகாண்ட	 பாைன	 ஓ கள்
கிைடத் ள்ளன.	 தமிழகம்	 மட் மின்றி	 இலங்ைகயில்	 திசமஹரம,	 கந்தேராைட,
மாந்ைத	 ரிதியகாமா	 ேபான்ற	 ஊர்களி ம்	 இ ேபான்ற	 றியீ கள்
கிைடத் ள்ளன.	 இந்திய	 ைணக்கண்டத்தில்	 தமிழகத்தில்	 இைவ	 பரந்த
அளவில்	 ேசகரிக்கப்பட் ள்ளன.	 அதி ம்	 றிப்பாக	 ெதன்னிந்தியாவில்
கண்ெட க்கப்பட் ள்ள	 றியீ களில்	 75	 சதவீதம்	 தமிழகத்தில்
கிைடக்கப்ெபற்றைவ	என்ப 	சிறப்பா ம்.

தமிழ்	 பிராமிக் 	 ந்ைதய	 வரிவ வமாக	 விளங்கிய	 றியீ கள்	 ெப ங்கற்கால
மற் ம்	இ ம் க்	கால	மக்களின்	எண்ணத்ைத	பிரதிபலிக் ம்	எ த் 	வ வமா ம்.
கீழ 	 அகழாய்வில்	 கண்ெட க்கப்பட் 	 இத்தைகய	 கீறல்கள்	 ெபாறித்த	 1,001
பாைன	 ஓ கள்	 இ ம் க்	 காலம்	 ெதாட் 	 இப்ப தியில்	 மக்கள்	 வாழ்ந்
வ கின்றனர்	என்பைத	உணர்த் கின்றன.





தமிழ்நாட்ைடப்	 ெபா த்தவைர	 றியீ க க் 	 அ த் 	 காணக்கிைடக்கின்ற
வரிவ வம்	 தமிழ்பிராமி	 எ த் 	 வ வம்	 ஆ ம்	 என் 	 பண்ைடத்	 தமிழ்
எ த் க்கள்	 என் ம்	ஆய்வாளர்கள்	 றிப்பி கின்றனர்.	தமிழகத்தில்	வரலாற்
ெதாடக்க	 காலத்ைத	 சார்ந்த	 இடங்களில்	 நைடெபற்ற	 அகழாய் களில்	 தமிழி
(தமிழ்பிராமி)	 எ த் ப்	ெபாறிப் 	 பாைன	ஓ கள்	கிைடக்கப்ெபற் ள்ளன.	தமிழி
எ த் க்கள்	 ெபாறிக்கப்பட்ட	 ேமாதிரங்கள்	 ந்ைதய	 அகழாய் களில்
கண்ெட க்கப்பட்டன.	தமிழகத்தில்	32	க் ம்	ேமற்பட்ட	ஊர்களில்	சங்ககாலத்ைதச்
சார்ந்த	 தமிழ்பிராமி	 எ த் ப்ெபாறிக்கப்பட்ட	 110	 கல்ெவட் கள்
கண்டறியப்பட் ள்ளன.	 இைவ	 பத்மஸ்ரீ	 ஐராவதம்	 மகாேதவன்	 அவர்களால்
ப த்தறியப்பட் 	 லாக	 ெவளியிடப்பட் ள்ளன.	 கீழ 	 அகழாய் 	 தமிழி
(தமிழ்பிராமி)	 எ த் ப்ெபாறிக்கப்பட்ட	 56	 பாைன	 ஓ கள்	 தமிழ்நா 	 அர
ெதால்லியல்	 ைற	ேமற்ெகாண்ட	அகழாய்வில்	மட் ம்	ேசகரிக்கப்பட் ள்ளன.

இவற்றில்	 விரன்	ஆதன்,	ஆதன்	 ேபான்ற	ஆட்ெபயர்க ம்,	 ைமெபறாத	சில
எ த் க்க டன்	 ய	உைடந்த	பாைன	ஓ க ம்	கிைடக்கப்ெபற் ள்ளன	இதில்



வ ம்	 ”ஆதன்”	 என்ற	 ெபயர்	 ”அதன்”	 என் 	 றிப்பிடப்பட் ள்ள .	 காலத்தால்
ந்திய	 தமிழில்	 (தமிழ்	 பிராமியில்)	 உயிர் றில்	 வ வத்திலி ந் 	 உயிர்ெந ைல

ேவ ப த்திக்	காட்ட	ஒலிக் றியீ 	இ ம்	வழக்கம்	இல்ைல	என்பைத	கா.இராஜன்
தம 	Early	Historic	Writing	System	:	A	Journey	from	Graffiti	 to	Brahmi	என்ற

ல்	 ெதளி ப த்தி ள்ளார்.	 இந்நிைல	 உயிர்	 எ த் க்களி	 மட் ேம
காணப்பப கிற .	 எனேவ,	 கீழ 	 தமிழி	 (தமிழ்பிராமி)	 எ த் 	 ெபாறிப் கள்
காலத்தால்	 ந்தியைவ	என்பைத	நம 	உணர்த் கின்றன.
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இவ்ெவ த் கள்	 பாைனயின்	 க த் ப்ப தியின்	 கீழ்	 ெபாறிக்கப்பட் ள்ளன.
ெபா வாக	 இ	 எ த் ப்	 ெபாறிப் கைள	 ெப ம்பா ம்	 பாைன	 வைன ம்ேபா
ஈரநிைலயில்	எ வ 	அல்ல 	பாைன	உலர்ந்த	பின்னர்	 ர்ைமயான	ெபா ைளக்
ெகாண் 	 எ வ ம்	 மரபா ம்.	 பாைன	 வைன ம்ேபா 	 பாைன	 ெசய்ேவார்
மட் ேம	எ த	வாய்ப் ள்ள .	கீழ யில்	கிைடக்கப்ெபற் ள்ள	ெப ம்பாலான	தமிழி
(தமிழ்பிராமி)	 எ த் ப்ெபாறிப் கள்	 பாைன	 வைனந் 	 உலர்ந்த	 பின்னர்
ெபாறிக்கப்பட்டைவயாக	 காணப்ப கின்றன.	 பாைன	 ஓ களில்	 எ தப்பட்ட
எ த் கள்	 ஒேர	 எ த்தைமதியில்	 இல்லாமல்	 ெவவ்ேவறான	 எ த்தைமதியில்
உள்ளதால்,	இவற்ைற	பாைனயின்	உரிைமயாளர்கள்	ெபாறித்தி க்க	வாய்ப் ள்ள .
அதன ப்பைடயில்,	அக்கால	மக்கள்	கி. .6ஆம்	 ற்றாண்டளவிேலேய	எ த்தறி
ெபற்றவர்களாக	விளங்கினர்	என்பைத	உ தி	ெசய்யலாம்.
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அகழ்வாய்வில்	 கண்ெட க்கப்பட்ட	 17	 பாைன	 ஓ கள்	 அவற்றில்	 உள்ள
தனிமங்கைளக்	 கண்டறி ம்	 ேசாதைனக்காக	 இத்தாலியி ள்ள	 ைபசா
பல்கைலக்கழகத்தின்	 விஅறிவியல்	 ைறக் 	 ேவ ர்	 ெதாழில் ட்ப	 கழகம்
லமாக	அ ப்பிைவக்கப்பட்டன.

பாைன	ஓ களில்	காணப்பட்ட	கனிமங்கள்,	பாைறத்	 கள்களின்	தன்ைம,	ேம ம்
அவற்றின்	 பயன்பா 	 றித் 	 ஆய் 	 கள்	 ெபறப்பட் ள்ளன.
கிைடக்கப்ெபற்ற,	 தண்ணீர்	 ேசகரிக்க ம்,	 சைமய க்காக ம்	 பயன்ப த்தப்பட்ட
பாைனகள்	 தனித்த	 பாைன	 வைன ெதாழில் ட்பத்ைதப்	 பயன்ப த்தி
உள் ரிேலேய	 வைனயப்பட்டைவ	 என்ப 	 உள் ர்	 ன்மாதிரிைய	 ஒப்பீட்டாய்
ெசய் 	உ திப்ப த்தப்பட் ள்ள .

கீழ 	 அகழாய் 	 இரண் 	 இடங்களில்	 4	 மீட்டர்	 அள க் 	 ேமல்	 மிகப்ெபரிய
அளவில்	பாைன	ஓ களின்	 வியல்கள்	கண்டறியப்பட்டைதக்	க த்தில்	ெகாண்
கீழ யில்	 பாைன	 வைன ம்	 ெதாழிற் டம்	 ெசயல்பட் க்க	 ேவண் ம்	 என்ற

க் 	வரலாம்.

அ த் ,	கீழ யில்	கிைடத்த	க ப் 	சிவப் 	பாைன	ஓ கள்	(Black	and	Red	ware)
சிலவற்றின்	 மாதிரிகள்	 நிறமாைலயியல்	 ப ப்பாய் (Spectroscopic	 Analysis)



ேசாதைனக் 	 உட்ப த்தப்பட்டன	அந்த	ஆய் 	 களின்	 லம்	 க ப் சிவப்
நிறப்பாைன	ஓ களின்	சிவப் 	நிறத்திற் 	இ ம்பின்	தா ப்ெபா ளான	ேஹமைடட்
என்பைத ம்,	 க ப் 	 நிறத்திற் 	 கரிமப்ெபா ள்	 ஆன	 கரிைய ம்
பயன்ப த்தி ள்ள 	 ெதரிய	 வ கிற .	 இக்க ப் சிவப் 	 நிறப்பாைனகைள1100
கிரி	 ெசல்சியஸ்	 ெவப்பநிைலயில்	 ட் 	 உ வாக் ம்	 தனித்தன்ைம	 வாய்ந்த

ெதாழில் ட்பத்ைதப்	பயன்ப த்தி	உள்ளனர்.	கீழ யில்	கிைடத்த	மட்பாண்டங்களின்
ெதாழில் ட்பம்,	தனிமங்களின்	கலைவ,	களிமண்ணின்	தன்ைம	ஆகியைவ	கி. .
6ஆம்	 ற்றாண் லி ந் 	 கி. .2ஆம்	 ற்றாண் 	 வைர	 ஒேர	 மாதிரியாக
இ ந் ள்ளன	 என	 இத்தாலியின்	 ைபசா	 பல்கைலக்கழக	 அறிக்ைகயில்
ெதரியவ கிற 	 சில	 பாைன	ஓ களின்	 மாதிரிகள்	தமிழகத்தின்	 பிற	 ப தியில்
உள்ள	 மண்தன்ைம	 ஒத்தி ப்ப 	 கி. .	 2ஆம்	 ற்றாண் ற் ரிய 	 என் ம்
ஆய்வறிக்ைக	 விளக் கிற .	 எனேவ	 இதன்	 லம்	 வணிகர்கள்,	 ெதாழில்
சார்ந்ேதார்,	 பயணியர்	 ஆகிேயார்	 இைடேய	 நிலவிய	 வணிக	 பரிமாற்றங்கள்
உ தியாகின்றன
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இவ்வகழாய் களில்	 ல்கைள	 ற்க	பயன்ப ம்	தக்களி	(10),	 ணிகளில்	உ வ
வ வைமப் கைள	 வைரவதற் 	 உபேயாகப்ப த்தப்ப ம்	 எ ம்பிலான	 ரிய
ைனகள்	 ெகாண்ட	 ரிைக	 (20),	 தறியில்	 ெதாங்கவி ம்	 க ங்கல்	 மற் ம்
மண்ணால்	 ெசய்யப்பட்ட	 ண் ,	 ெசம்பினாலான	 ஊசி,	 மண்பாத்திரம்

ேபான்ற	ெதால்ெபா ட்கள்	கண்ெட க்கப்பட் ள்ளன.	இந்தியத்	ெதால்லியல்	 ைற
ஏற்கனேவ	 ேமற்ெகாண்ட	 அகழாய் களில்	 ெவளிப்ப த்தப்பட்ட	 கட் மானங்கள்
சாயத்ெதாழிற்சாைல	இ ந்ததற்கான	சான் கள்	என் 	 றி ள்ள .

தற்ேபாைதய	 அகழாய் களி ம்	 கிைடத் ள்ள	 ெநச 	 ெதாடர்பான
ெதால்ெபா ட்கள்,	 இப்ப தியில்	 ெநச த்	 ெதாழில்	 சிறந் 	 விளங்கியதற் ச்
சான் 	பகர்கின்றன,
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தமிழகத்தில்	 சங்க	 காலத்ைத	 மீள்	 உ வாக்கம்	 ெசய்வதற் 	 தன்ைமச்
சான் களான	 கல்ெவட் ,	 நாணயம்,	 ெவளிநாட்டவர்	 றிப் கள்,	 இலக்கியம்
மற் ம்	 ெதால்ெபா ட்கள்	ஆகியவற்றிைன	 ன்னி த்தி	ஆய் 	 ேமற்ெகாள் ம்
ேபா தான்	அச்ச கத்தின்	 ைமயான	வாழ்க்ைக	 ைறைய	அறிந் 	ெகாள்ள
இய ம்.

கீழ 	 அகழாய்வில்	 கிைடக்கப்ெபற் ள்ள	 ெதால்ெபா ட்கள்,	 அக்கால
ச தாயத்திைன	 பிரதிபலிக் ம்	 வைகயில்	 உள்ளன.	 அச்ச கம்	 ேவளாண்ைம,
கால்நைட	 வளர்ப் 	 ஆகியவற்றிைன	 தன்ைமத்	 ெதாழில்களாக
ேமற்ெகாண் ந்த .	 ேவளாண்ைமக் த்	 ைண	 ரிகின்ற	 ெதாழிலாக	 இ ம்
ெபா ட்கள்	 தயாரித்தல்,	 தச் 	 ேவைல	 ஆகியைவ ம்	 இ ந் ள்ளன.	 ேம ம்,
அன்றாட	 ேதைவக க் ப்	 பயன்ப ம்	 பாைன	வைனதல்,	 நாகரிக	வாழ்க்ைகக்



ேதைவயான	 ஆைட	 ெநய் ம்	 ெநச 	 ெதாழில்	 ஆகியைவ	 க்கிய	 இடம்
ெபற்றி ந்தன.
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கீழ யில்	 ெபண்கள்	 தங்கைள	 அலங்கரித் க்	 ெகாள் ம்	 தங்கத்திலான	 ஏ
ஆபரணத்	 ண் கள்,	ெசம் 	அணிகலன்கள்,	மதிப் மிக்க	மணிகள்,	 4000க் ம்



ேமற்பட்ட	கல்மணிகள்,	கண்ணா 	மணிகள்,	 	மண்ணாலான	மணிகள்,	சங்
வைளயல்கள்,	 தந்த	 வைளயல்கள்,	 பளிங் 	 கற்களிலான	 மணிகள்	 ஆகிய
ெபா ட்கள்	 கண்ெட க்கப்பட் ள்ளன.	 உள்நாட் ேலேய	 தயாரிக்கப்பட்ட,
இத்தைகய	 மதிப் 	அணிகலன்க ம்,	 ஏைனய	அணிகலன்க ம்	 சங்க	 காலச்
ச கம்	வளைம டன்	இ ந்ததற்கான	சான் களா ம்.
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தமிழ்நாட் 	அகழாய் களில்	 கண்ெட க்கப்பட் ள்ள	விைளயாட் ப்	 ெபா ட்கள்
மற் ம்	 ஆட்டக்காய்கள்	 அன்ைறய	 ச தாயத்தின்	 வாழ்க்ைக	 ைறைய ம்,
ெபா ேபாக் 	 அம்சங்கைள ம்	 பிரதிபலிக்கின்றன.	 அகழாய்வில்
கிைடக்கப்ெபற்ற	 விைளயாட் ப்	 ெபா ட்களில்	 ெப ம்பாலானைவ	 மண்ணால்



ஆனைவ.	 கீழ 	அகழாய்வில்	ெபண்கள்	விைளயா ம்	விைளயாட் ப்	ெபா ளான
வட்டச்சில் கள்	 600	 எண்ணிக்ைகயி ம்	 (தற்ேபா ம்	 இப்ப தியில்
இவ்விைளயாட் 	 ‘பாண் ’	 என்ற	 ெபயரில்	 விைளயாடப்பட் 	 வ வ
றிப்பிடத்தக்க ),	 தாய	 விைளயாட் க்கான	 பகைடக்காய்க ம்

கிைடத் ள்ளன.	 சி வர்கள்	 கயி 	 கட் 	 விைளயா ம்	 மண்ணாலான
வட்டச் ற்றிகள்,	 வண் 	 இ த் 	 விைளயா ம்	 வண் களின்	 சக்கரங்கள்
கிைடத் ள்ளன.	 ேம ம்,	 ெபரியவர்கள்	 தங்கள்	 திறைமைய	 ெவளிப்ப த் ம்
வைகயில்	விைளயா ம்	ச ரங்க	விைளயாட் ற் 	பயன்ப ம்	பல்ேவ 	அளவிலான
80	ச ரங்கக்	காய்கள்	கிைடத் ள்ளன.

கீழ யில்	அதிக	அளவில்	கிைடத் ள்ள	இந்தத்	ெதால்ெபா ட்கள்	சங்க	காலத்தில்
ஆண்,	 ெபண்,	 சி வர்கள்	 விைளயாட் ைன	 கண்	 ன்ேன	 படம்பி த் க்
காட் கின்றன.



������
தமிழகத்தில்	 கடல்வழி	 வணிகம்	 சிறப் ற் 	 விளங்கியைமக் 	 நீண்ட
கடற்கைரையக்	ெகாண் ந்தேத	காரணமா ம்.	மரக்கலங்கள்	வந் 	ெசல்ல ம்,
நங் ரமிட் 	நிற்பதற்கான	வசதிையப்	ெபற்றி ந்த ம்	மற்ற	காரணிகளா ம்.	சங்க
காலத்தில்	கிழக் 	கடற்கைரயில்	ஒவ்ெவா 	ஆ ம்	கடலில்	கலக் ம்	இடங்களில்
மிகப்	 ெபரிய	 ைற கங்க ம்	 ஏைனய	 ப திகளில்	 சிறிய	 ைற க ம்
சிறப் ற்றி ந்தன.	 பாலா 	 கடலில்	 கலக் ம்	இடமான	வசவ	 ச த்திரம்,	 காேவரி
கடலில்	 கலக் ம்	 இடமான	 ம் கார்,	 ைவைக	 கடலில்	 கலக் ம்	 அழகன் ளம்,
தாமிரபரணி	 கடலில்	 கலக் ம்	 ெகாற்ைக	 ேபான்றைவ	 சிறந்த	 ைற கங்களாக
விளங்கின.	அேதேபால்,	ேமற் 	கடற்கைரயில்	ெபரியா 	கடலில்	கலக் ம்	இடமான
சிறிப்பட் ன ம்	 சிறந் 	அளவில்	விளங்கிய .	தமிழகம்	 கீைழ	 மற் ம்	 ேமைல

நா க டன்	வாணிப	ெதாடர் 	கிைடக்கப்	ெபற் ள்ள .	 றிப்பாக	ெதன்கிழக்
ஆசிய	 நா கள்,	 இலங்ைக,	 வைள டா	 நா கள்,	 எகிப் ,	 உேராம்	 ஆகிய
நா க டன்	 சிறப்பாக	 வணிகம்	 நைடெபற்ற .	 தமிழகத்திலி ந் 	 உேராம்
நாட்ைடச்	 சார்ந்த	வணிகர்	இப்ப திக் 	 த் ,	மணி	கற்கள்,	 ணி	வைககள்,
மிள 	 மற் ம்	 வாசைனப்	 ெபா ட்கள்	 ஏற் மதி	 ெசய்யப்பட்டன.	 அேதேபான்
ேமைல	 நாட் லி ந் தங்கம்,	 பானங்கள்,	 ந மணத்	 திரவியங்கள்,	 திைர
ேபான்றைவ	இறக் மதி	ெசய்யப்பட்டன.

கீழ 	 அகழாய் ப்	 ப திகளில்	 வடேமற் 	 இந்தியாவின்	 மகாராஷ் ரம்,	 ஜராத்
ேபான்ற	 ப திகளில்	 பரவலாக	 காணப்ப ம்	 அேகட்	 மற் ம்	 	 பவளம்
(கார்னீலியம்)	ேபான்ற	மணிகள்	கண்ெட க்கப்பட் ள்ளன.
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மனித	 லத்தின்	மிகத்ெதான்ைமயான	கைல	வ வம்	 மண்	உ வங்கள்	ஆ ம்.
இக்கைலயான 	 கல்,	 மரம்,	 தந்தம்,	 உேலாகம்,	 ேபான்றவற்றில்	 கைலவ வங்கள்
வ ப்பதற் 	 ன்னர்	 ேதான்றிய .இச் மண்	 உ வங்கள்	 ெசய்வதற்
மிகப்ெபரிய	ெதாழில் ட்பேமா	சிறப்பான	க விக ம்	ேதைவயில்ைல.	மனிதனின்
ைகவிரல்கேள	 க வியா ம்.	 பழங்கற்கால	 மனிதன்	 தன்	 உண 	 ேவட்ைடக் ப்
பயன்ப த்திய	 க விகைளக்	 கல்லில்	 ெச க்கினான்.	 அதைனத்ெதாடர்ந்
பல்ேவ 	வளர்ச்சி	நிைலகளில்	தன 	எண்ணங்கைள	ஓவியங்களாக	வைரந்தார்.
பின்னர்,	மண்ைணக்	ெகாண் 	உ வங்களாக	உ வாக்கினான்.	களிமண்	அல்ல
வண்டல்	மண்	மற் ம்	தண்ணீர்	ேசர்த் 	அழகிய	 மண்	உ வங்கைள	பைடக்க
ற்பட்டான்.	 இவற்றிைன	 த ந்த	 ெவப்பத்தில்	 ைளயில்	 ைவத் 	 ம்

ெதாழில் ட்பத்ைத	 அறிந்தி ந்தான்.	 தமிழகத்தில்	 ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
அகழாய் களில்	 றிப்பிடத்தக்க	 வைகயில்	 பல்ேவ 	 காலகட்டத்ைதச்	 சார்ந்த

மண்ணாலான	 உ வங்கள்	 கிைடத் ள்ளன.	 இவற்றில்	 மனித	 உ வங்கள்,
விலங் 	 உ வங்கள்,	 விைளயாட் ப்	 ெபா ட்கள்	 ேபான்றைவ	 க்கிய	 இடம்
வகிக்கின்றன



கீழ 	 அகழாய் களில்	 கிைடக்கப்ெபற் ள்ள	 மண்ணாலான	 13	 மனித
உ வங்கள்,	3	விலங் 	உ வங்கள்,	650க் ம்	ேமற்பட்ட	விைளயாட் ப்	ெபா ட்கள்,
35	காதணிகள்,	அணிகலன்கள்	 மற் ம்	தங்கம்,	ெசம் ,	இ ம் 	 ேபான்ற	 உேலாக
ெதால்ெபா ட்கள்	கிைடத் ள்ளேபாதி ம்	வழிபா 	ெதாடர்பான	ெதால்ெபா ட்கள்
எைவ ம்	 ெதளிவான	 ைறயில்	 இ வைர	 கிைடக்கப்ெபறவில்ைல,	 என்ப
றிப்பிடத்தக்க .
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கீழ 	 அகழாய்வில்	 ெவளிக்ெகாணரப்பட்ட	 ெதால்ெபா ட்கள்	 இ வைர	 தமிழக
வரலாற்றில்	 கைடபி க்கப்பட் 	 வந்த	 க ேகாள்கைளச்	 சீர் க்கி	 பார்க்க
ேவண் ய	அல்ல 	 ம பரிசீலைன	ெசய்ய	 ேவண் ய	 ழைல	 ஏற்ப த்தி	 உள்ளன
என்றால்	மிைகயாகா .

ெபா வாக	 ’சங்க	 காலம்	 என்ப 	 கி. .	 ன்றாம்	 ற்றாண் 	 தல்	 கி.பி.
ன்றாம்	 ற்றாண் 	 என் 	 க தப்பட் வந்த .	 ஆனால்,	 கீழ யில்	 கிைடத்த

காலக்கணிப் கள்	 தமிழகத்தின்	 எ த்தறிைவ	 கி. .	 ஆறாம்	 ற்றாண் க்
எ த் 	 ெசல்வதால்	 சங்ககாலத்தின்	 காலவைரயைறைய	 மீளாய் க் 	 உட்ப த்த
ேவண் ள்ள .	 ெகா மணல்	 ெபா ந்தல்	 ஆகிய	 இடங்களில்	 கிைடத்த	 தமிழ்
பிராமி	 எ த் ப்	 ெபாறிப் 	 ெபற்ற	 மட்பாண்டங்களில்	 காலம்	 கி. .	 5	 ஆம்
ற்றாண் வைர	 பின்ேனாக்கி	 தள்ளப்பட்டன.	 ஆனால்	 கீழ யில்	 கிைடத்த



அறிவியல்	 சார்ந்த	 காலக்கணிப் கள்	இதன்	 காலத்ைத	 ேம ம்	ஒ 	 ற்றாண்
பின்ேநாக்கி	 தள்ளி	 கி. 	 ஆறாம்	 ற்றாண் ல்	 நிைலநி த்தி ள்ளேத	 கீழ
ஆய் களின்	சிறப் 	அம்சமா ம்.

கி. .ஆறாம்	 ற்றாண்டளவிேலேய	 தமிழகம்	 எ த்தறி 	 ெபற்ற	 ச கமாக
விளங்கியி ப்பதால்	 கி. .	 ஆறாம்	 ற்றாண்டளவிேலேய	 வரலாற் த்	 ெதாடக்க
காலம்	 (Historical	 Phase)	 ெதாடங்கிவி வதால்	வரலாற் க்காலத் க் 	 ந்திய
இ ம் க்காலம்	 கி 	 2000த்தில்	 ெதாடங்கிவி கிற 	 எனலாம்.	 ேசலம்	 ப தியில்
மாங்கா 	மற் ம்	ெதலங்க ர்	ப தியில்	ெப ங்கற்பைடச்	சின்னத்தில்	கிைடத்த
ெதால்லியில்	சான் கள்	அறிவியல்	காலக்கணிப் க் 	 உட்ப த்தப்பட் 	இ ம்பின்
காலம்	 கி. .	 2000த்திற் 	 எ த் 	 ெசல்லப்பட்டைத	இங் 	 நிைனவில்	 ெகாள்ள
ேவண் ம்.

இந்தியாவில்	 கங்ைக	 சமெவளி	 ஊர்களின்	 ப தியில்	 கி. .	 ஆறாம்
ற்றாண்டளவில்	 ேதான்றிய	 இரண்டாம்	 நகரமயமாக்கம்	 தமிழகத்தில்

காணப்படவில்ைல	என்ற	க ேகாள்	இ வைர	அறிஞர்களிைடேய	நிலவிவந்த .
ஆனால்	 கீழ 	 அகழாய் 	 கி. .ஆறாம்	 ற்றாண்டளவில்	 தமிழகத்தில்
நகரமயமாக்கம்	உ வாகிவிட்டைத	நமக் 	உணர்த் கிற .

பைழய	 கற்காலத்தில்	 ேவட்ைடயா 	 உண 	 ேசகரித்த	 மனிதர்கள்,	 திய
கற்காலத்தில்	 ஆற்றங்கைரேயாரங்களில்	 க்களாக	 ேயறி	 ேவளாண்ைம
ெதாடங்கினர்.	 சங்க	காலத்தில்	தங்கள்	மர சார்	 ேவளாண்ைம	மற் ம்	கால்நைட
வளர்ப் த்	 ெதாழிலிைன	 ேமற்ெகாண் 	 உண 	 உற்பத்திைய	 ெப க்கி,	 உபரிையச்
ேசமிக்கத்	ெதாடங்கினர்.	தமிழகத்தின்	ஆற்றங்கைரேயாரங்களில்	நாகரிகத்திைன
விரி ப்ப த்தினர்.	 ைவைகக்கைரயில்	 அைமந் ள்ள	 கீழ யில்	 சங்ககாலத்தில்
வாழ்ந்த	 மக்கள்	 ேவளாண்ைமைய ம்,	 கால்நைட	 வளர்ப் த்	 ெதாழிைல ம்
க்கியத்	 ெதாழிலாகக்	 ெகாண் ந்தனர்.	 ேவளாண்ைமக் 	 உதவக் ய
ைணத்	 ெதாழில்களின்	 ெதாழிற் டங்கைள	 அைமத் ள்ளனர்.	 கீழ யில்

ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள	 ெசங்கல்	 கட் மானங்களில்	 ெசங்கல்	இைணப்பிற் 	 97
சதவீதம்	ெகாண்ட	 ண்ணாம் ச்	சாந்திைன	பயன்ப த்தி ள்ள ,	இச் வரான
வலிைமயாக	 நீ த்தி ப்பதற் 	 சான்றாகத்	 திகழ்கிற .	 இக்கட் மான
அைமப்பான 	 சங்க	 காலத்தில்	 இ ந்த	 வளர்ச்சியைடந்த	 ச கத்தின்
அைடயாளமாகப்	 பார்க்கப்ப கிற .	 ேம ம்,	 அன்றாட	 ேதைவக க்கானப்
பாைனகைளத்	தயாரிக் ம்	ெதாழிற் டம்,	நாகரிக	வாழ்க்ைகைய	ெவளிப்ப த்தக்

ய	 ஆைடகைளத்	 தயாரிக் ம்	 ெநச க் டம்	 ேபான்றவற்ைற
ஏற்ப த்தி ள்ளனர்.	 ெதாழிற் டப்	 ப திக் 	 அ ேக	 நீர்	 பயன்பாட் ற்
உைறகிண 	அைமக்கப்பட் ள்ள .

சங்க	 காலப்	 லவர்கள்	 தமிழகத்தின்	 பல்ேவ 	 ப திகளில்	 வாழ்ந்தி ந்தனர்



என்பைத	 சங்க	 இலக்கியங்களில்	 லவர்களின்	 ெபயர்க க் 	 ன்னால்
ன்ெனாட்டாக	 ஊர்களின்	 ெபயர்கள்	 றிப்பிடப்பட் ள்ளன.	 சாதாரண	 மக்கள்

தங்க க் ரிய	 பாைனகளில்	 தங்களின்	 ெபயர்கைள	 தாங்கேள	 தமிழ்பிராமி
எ த் க்களில்	 ெபாறித் க்	 ெகாண் ள்ளனர்.	 எனேவ,	 லவர்கள்	 மட் மின்றி
சாதாரண	மக்க ம்	கல்வி	அறி 	ெபற்றி ந்தனர்	என்பைத	அறிய	 கிற .

கீழ யில்	 கண்ெட க்கப்பட்ட	 ெதால்ெபா ள்களின்	 கரிமப்	 ப ப்பாய்வின்	 கீழ
பண்பாட் ன்	காலம்	கி. .6ஆம்	 ற்றாண் 	என்பைத	காட் கிற .

சங்ககாலத்தில்	 இப்ப தியில்	 வாழ்ந்தி ந்த	 மக்கள்	 தங்கம்,	 ெசம் ,	 தந்தம்,
பளிங் 	 கல்,	 கண்ணா ,	 பவளம்	 ேபான்றவற்றால்	 ெசய்யப்பட்ட
அணிகலன்கைள	அணிந் ள்ளனர்.	இைவ	இவர்களின்	ெபா ளாதார	வளத்ைதக்
காட் கின்றன.	இச்ச கம்	 ெபா ளாதாரத்தில்	 தன்னிைற 	அைடந்த	 நிைலயில்
தங்கள 	 ஓய் 	 ேநரங்களில்	 உடற்பயிற்சி	 மற் ம்	 அறி த்திறனப்	 ெப க் ம்
விைளயாட் கைள	 விைளயா 	 பய ள்ள	 வைகயில்	 ெபா கைளக்
கழித் ள்ளனர்.

சங்ககாலத்தில்	இவ் ர்	மக்கள்	ெவளி ர்,	வட	இந்தியா	மற் ம்	உேராம்	நாட் டன்
வாணிபத்	 ெதாடர் கள்	 ெகாண் ந்தனர்	 என்பதற் 	 அப்ப தியிலி ந்ேத
ெகாண் வரப்பட்ட	 பாைனகள்,	 மணிகள்	 ேபான்ற	 ெதால்ெபா ட்கள்	 சான்
பகர்கின்றன.	 ேமற்ப 	 ஆய் களின்ப ,	 ைவைகக்கைரயில்	 வாழ்ந்த	 சங்ககால
மக்கள்	 ேவளாண்ைம	 லம்	 ெபா ளாதாரத்ைத	 ெப க்கி	 தன்னிைற டன்
தங்கள 	 வாழ்க்ைகத்	 தரத்திைன	 உயர்த்திக்	 ெகாண் ள்ளனர்.	 இம்மக்கள்
ெசங்கல்	கட் மானத்தில்	ெதாழிற் டங்கள்	அைமத் ள்ள ம்,	பிற	நாட் ன டன்
வாணிபம்	 ேமற்ெகாண் ள்ள ம்	 நாகரிகத்ேதா 	 வாழ்ந்தி ந்தனர்	 என்

வதற் 	ெபா த்தமானதா ம்.	இச்சான் கள்	தமிழகத்தில்	நிலவிய	தற்கால
பண்பாட் 	வரலாற்றாய்வில்	தி ப் ைன	ஏற்ப த்தி ள்ளன	எனலாம்.
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கீழ 	நிலவியலைமப்பில்	 9°51’	 18.385"	வடக் 	அட்சேரைகயி ம்	 78°11’45.132"
கிழக் 	 தீர்க்க	 ேரைகயி ம்	 அைமந் ள்ள .	 இவ் ரில்	 உள்ள
ெதன்னந்ேதாப்பிற் ள்	 100	 ஏக்க க் 	 ேமற்பட்ட	 விரிந்த	 பரப்பில்	 பண்ைடய

யி ப் 	 ைத ண்ட	ேமட் ப்ப தி	ஒன் 	காணப்ப கிற .

தமிழகத்தில்	 ேகாயில்	 நகரம்	 என்றைழக்கப்ப ம்	 ம ைரயிலி ந் 	 கிழக்
ெதன்கிழக்காக	 13	கி.மீ.	ெதாைலவில்	 உள்ள .	இவ் ரின்	வடதிைசயில்	 2	கி.மீ
ெதாைலவில்	 ைவைக	 நதி	அைமயப்ெபற் ள்ள .	 இவ் ரின்	 கிழக்ேக	 மண ர்
என்கிற	 ஊ ம்	 அவ் ரின்	 கண்மாய்	 வடகிழக்ெகல்ைலயாக ம்,
ெதன்கிழக்ெகல்ைலயாக	 அகரம்	 என்கிற	 ஊ ம்,	 ேமற்ேக	 ெகாந்தைக	 எ ம்
அவ் ரின்	கண்மா ம்	 ேமற் ப் ற	எல்ைலயாக	அைமந் ள்ளன.	இந்த	 பண்பாட்
ேமட் ைனச்	 ற்றி	இயற்ைகயாக	அைமயப்ெபற் ள்ள	ஊர்க ம்,	 நீர்	வளம்	ெப ம்
கண்மாய்க ம்	 எழில்மி 	 எல்ைலகளாக	அைமயப்ெபற் ள்ளைம	 பண்ைடய	ஊர்
ஒன் 	இ ந்ததற்கான	அைடயாளங்காக	க தலாம்.

இதற் 	 ன்னர்,	 இப்ப தியில்	 இந்திய	 ெதால்லியல்	 ைறயின்	 ெபங்க
அகழாய் ப்	பிரி 	20142015,	20152016	மற் ம்	2016-2017	ஆகிய	ஆண் களில்
அகழாய் ப்	 பணிகைள	 ேமற்ெகாண்டனர்.	 இதன்	 ெதாடர்ச்சியாக,	 இப்ப தியில்
மைறந்தி ந்த	 அ ம்ெபா ட்கள்	 மற் ம்	 ெபா ட்கைள	 ெவளிக்ெகாண ம்
ேநாக்கத்தில்	 தமிழ்நா 	 அர 	 ெதால்லியல்	 ைறயான 	 மத்திய	 ஆேலாசைன

விடம்	அ மதி	ெபற் 	அகழாய் ப்	 பணிகைள	 2017	 –	 2018	 -ஆம்	ஆண்
அகழாய் ப்பணி	 ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட .	 அதன ப்பைடயில்,
அகழாய் ப்பணியான 	 அகழாய் 	 இயக் னர்,	 ெதால்லியல்	 அ வலர்கள்,



காப்பாட்சியர்கள்,	 கல்ெவட்டாய்வாளர்கள்,	 ெதாழில் ட்ப	 அ வலர்,	 ரசாயனர்,
வைரபடவைரவாளர்	மற் ம்	இதர	அ வலர்கைளக்ெகாண்ட	 வினரால்	தமிழக
அர 	ெதால்லியல்	 ைறயின்	 தற்கட்ட	அகழாய்விைன	ெதாடங்க	நிலவைரயைற
ெசய் 	பணி	ெதாடங்கப்பட்ட .

20172018ஆம்	 ஆண் 	 தல்	 ப வத்தில்	 அகழாய் 	 பணியிைன	 ெசய்திட	 11
அகழாய் ப்	பணிகைள

( ழிகள்)	நில	அள 	வைரயைற	ெசய்யப்ெபற் ,	இவற்றில்	7	அகழாய் க்	 ழிகள்
(Trenches)	 ஓரிடத்தி ம்	 மற்ற	 4	 அகழாய் க்	 ழிகள்	 ேவெறா 	 இடத்தி ம்
அைமக்கப்பட்டன.	 அகழாய்விைன	 ஆழமாக ம்	 பக்கவாட் ம்	 க்காக ம்
அகழ்ந் 	 எ க்கப்ப ம்	 கட்டடப்ப தியின்	 நீட்சியிைன	 அறி ம்	 வண்ணம்
ஒவ்ெவா 	அகழாய் ப்	ப தி ம்	நான் 	பாகங்களாக	பிரிக்கப்பட்டன.	ஒவ்ெவா
அகழாய் ப்	 ப திக க்கிைடேய	 (ேமல்,	 கீழ்	 மற் ம்	 பக்கவாட்டம்)	 ஒ 	 மீட்டர்
அகலம்	ெகாண்ட	 பாைத	அைமக்கப்பட்டன.	அேதேபான் ,	ஒவ்வா 	அகழாய் ப்
ப தியின்	 ந வில்	 க்க	ெந க்காக	 50	ெச.மீ	அகலம்	ெகாண்ட	 நைடபாைத
விடப்பட் 	 நான் 	 பாகங்களாகப்	 பிரிக்கப்பட்டன.	 தலாவ 	 இடஅைமவில்
அைமக்கப்பட்ட	அகழாய் ப்	ப திகள்( ழி)	Xஅச்சில்	A1,	A2,	A3,	A4,	A5,	A6,
A7	 என் 	 எண்ணிடப்பட்டன.	 ப திக் 	 XA7	 என் 	 எண்
அளிக்கப்பட்ட .அேதேபான் 	 இரண்டாவ 	 இடஅைமவில்	 Y	 அச்சின்	 கிழக்ேக
YP10,	 YP9,	 YP8,	 YP7	 என் 	 எண்ணிடப்பட்டன.	 X-அச்சின்	 ெதன்ேமற் ப்
ப தியின்	 இ தியில்	 உள்ள	 அகழாய் ப்	 ப திக் 	 XA7	 என் 	 எண்
அளிக்கப்பட்ட .

அகழாய் ப்	 பணியிைன	 அகழாய் 	 இயக் னர்	 ைனவர்	 இரா.சிவானந்தம்
அகழாய்வாளர்கள்,	 பயிற்சிெபற்ற	 ேமற்பார்ைவயாளர்கள்	 ஆகிேயார்	 வக்கினர்.
அகழாய்வில்	ஒவ்ெவா 	நிைல	ஆழத்திற் ச்	ெசல் ம	ேபா 	 ல்லியமாக	 ர்ந்
ேநாக்கி	 ெவளிப்ப ம்	 ெதால்ெபா ட்கள்,	 பாைனஓ கள்,	 ெபாதித்த	 ெபா ட்கள்,
மண்ண க் கள்,	 மண்ணின்	 நிறம்,	 அைமப் ,	 மி 	 மற் ம்	 க னத்தன்ைம
றித் ம்	 கவனத் டன்	 றிப்ெப க்க	 அறி த்தப்பட்டனர.	 அகழாய்

ேமற்ெகாள்ள	ஏற்ப த்தப்பட்ட	ப திகளில்	அகழாய் 	பணியான 	 ைறயாக ம்,
அறிவியல்	 அ ப்பைடயில்	 சீராக ம்	 நைடெப வதற் 	 ெதாடக்க	 நிைலயில்
தினக் லி	அ ப்பைடயில்	உள் ர்	மக்கள்	170	ேபர்	பணியமர்த்தப்பட்டனர்.

இவ்விதம்	 ெதாடங்கப்பட்ட	 பணியில்	 சில	 அகழாய் க் ழிகளில்	 கட் மானப்
ெபா ட்க ம்,	 சில	 ழிகளின்	 மண்	 அ க் களில்	 இைட றாக	 க தப்ப ம்
பள்ளங்க ம்	 வியல்க ம்	 கண்டறியப்பட்டன.	 ஏைனயவற்றில்	 எவ்வித
இடர்பா கள்	 இன்றி	 ெவவ்ேவ 	 மண்	 அ க் கள்	 ஒன்றன்	 கீழ்	 ஒன்றாக
அைமயப்ெபற் 	 பல	 கால	 நிைலகைள ைடய	 பண்பாட் க்	 கைள



எ த் ைரக்கின்ற	வண்ணம்	உள்ளன.

அகழாய்வில்	 கண்ெட க்கப்பட் ள்ள	 பண்பாட் க்	 கைள	 ேநர்த்தியான
ைறயில்	விளக் ம்	வைகயில்,	ஒவ்ெவா 	அகழாய் க்	 ழிகளி ம்	ெவளிப்பட்ட

மற் ம்	 ெவளிக்ெகாணரப்பட்ட	 ெதால்ெபா ட்கைள	 காலக்	 கணிப்ேபா
பின்வ மா 	விளக்கப்ப கிற .
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(A1	North	East	Quadrant	-2)

இந்த	 அகழாய் ப்	 ப தியில்	 ேமலி ந் 	 கீழாக	 ேமேல	 மக்கிய	 தற்கால
மண்ண க்கிற் ம்	 இயற்ைக	 மண்ணியில்	 (Nature	 Soil)	 இைடேய	 நான்
மண்ண க் கள்	 ெதளிவாக	 அைமயப்ெபற் ள்ள .	 இந்த	 நான்
மண்ண க் கள்	 ேமலி ந் 	 கீழாக	 நான் 	 ற ம்	 ஒேர	 சீராக	 எவ்வித
இடற்பாடன்றி	 எளிதில்	 ேவ ப த்தி	 கண்டறி ம்	 வைகயில்	 மண்ணின்	 நிறம்,
மண்ணின்	தன்ைம,	மண்ணின்	அைமப் 	ஆகியைவ	ஆற் 	மண்	ப வத்திற் 	ேமல்
காணப்ப கின்றன.	ேமல்	அ க்கான 	மக்கிய	தைழ,	ேவர்,	நார்	மற் ம்	களிமண்
உள்ளடக்கிய	கலைவயாக	14ெச.மீ	அள 	ப மன்	வைர	ெகாண் ள்ள .

இ ப்பி ம்	 தல்	 மண்ண க்கான 	 களிமண்	 தன்ைம	 ெகாண் 	 மிக ம்
க னமாக	உள்ள ,	இந்த	மண்ண	 க்கின்	ப மன்	30	ெச.மீ	 தல்	66	ெச.மீ	வைர
பரவி ள்ள .	இந்த	அகழாய் க்	 ழியின்	ெதன்ேமற் 	ப தியில்	ெபரிய	ெசங்கல்
ண் கள்	ெபாதிந் ள்ளைத ம்,	இதர	 ப திகளில்	 சிறிய	அளவிலான	ெசங்கல்
ண் கள்	மற் ம்	பாைன	ஓ கள்	கண்டறியப்பட்டன.

இரண்டாவ 	 மண்ண க் 	 வ ம்	 சாம்பல்	 ண் கள்கள்	 மற் ம்	 களிமண்
கலந்த	தளர்வான	மண்	 ப வாக	காணப்ப கிற .	 ேமல க்ைகவிட	இரண்டாவ
அ க்கில்	அதிகளவில்	 பாைன	 ஓ கள்	 ேசகரிக்கப்பட்டன.	 இவ்விடத்தில்	 தல்
மண்ண க்கிற் ம்	 இரண்டாவ 	 மண்ண க்கிற் ம்	 இைடேய	 ெதாடங்கி
நான்காவ 	 மண்ண க் 	 வைர	 8	 உைறகைளக்	 ெகாண்ட	 உைறகிண 	 ஒன்
அைடயாளம்	 காணப்பட்ட .	 இந்த	 உைறகிணற்றி ள்ள	 உைறகளான 	 93	 ெச.மீ
விட்ட ம்	 30	ெச.மீ	உயர ம்	 4	ெச.மீ	த ம ம்	ெகாண் ள்ளன	இந்த	இரண்டாம்
அ க்கின்	 ைறந்தபட்ச	 ப மன்	வடகிழக் 	கால்	அ க்கில்	 60	ெச.மீ	அள ம்,
அதிகபட்ச	 ப மன்	 கிழக் ப்	 ப தியில்	 ெதன்கிழக் 	 ைலயில்	 உள்ள	 கால்
அ க்கில்	 அைடயாளம்	 காணப்ப கிற .	 உைறகிணற்றின்	 உயரம்	 2.02	 மீ	 வைர
நீள்கிற .	இந்த	உைறகளான 	ஒன்றன்	மீ 	ஒன் 	ைவத் 	ப படாமல்	உள்ளன.
இந்த	 உைற	 கிணற்றின்	 உயரமான ,	 அக்காலகட்டத்தில்	 நிலவிய	 அதிகள



நீர்மட்டத்திைன	 ெகாண் ந்த 	 என்பைத	 ெதளி ப த் கிற .	 இந்த	 உைற
கிணற்றின்	 அ கில்	 ெதற் 	 மற் ம்	 வடக் ப்	 ப திகளில்	 பள்ளங்கள்
ேதாண்டப்பட் ந்தன	 என்பதற் 	 அைடயாளங்கள்	 காணப்பட்டன.	 இந்த
உைறகிணற்றின்	 ேமற்பரப் 	 மற் ம்	 ற் ப்	 ப திகளில்	 பல்ேவ 	 ெபா ட்களின்
கலைவையக்	 ெகாண் 	 தளர்வான	 மண்ைணக்	 ெகாண் 	 ேமலி ந் 	 கீழ்வைர
நிரப்பி ள்ளைத	காண்கிேறாம்.

ன்றாவ 	மண்ண க்கின்	ப மனான 	கிழக் ப்	ப தியில்	90	ெச.மீ	ெதாடங்கி
வடக்ேக	 உைறகிணற்றின்	 அ ேக	 1.66	 மீ	 வைர	 ப ந் 	 காணப்ப கிற .	 இந்த
அ க்கான 	சற் 	க னமற்ற	தன்ைம டன்.	இளமஞ்சள்	நிற	களிமண்,	ெசங்கல்
ண் கள்,	 அங்கிங் ம்	 ெபாதிந் ள்ள .இ தவிர	 பாைன	 ஓ க ம்

இடம்ெபற் ள்ளன.

இந்த	அகழாய் க்	 ழியின்	கிழக் ெவட் ப்	ப தியில்	வடகிழக் 	 ைல	அ ேக
ெபரிய	 ைளகளிட்ட	 மண்பாத்திரம்	 ெபாதிந்த	 நிைலயில்	 கண்டறியப்பட்ட .
இப்பாத்திரத்தில்	 உள்ள	 ைளகள்	 ஒேர	 சீராக	 ஒேர	 இைடெவளியில்	 உள்ளைத
காண்கிேறாம்.	 இத் ைள	 2	 ெச,மீ	 விட்டத் ட ம்	 ெசங் த் 	 மற் ம்
பக்கவாட்டங்களில்	 3	 ெச.மீ	இைடெவளி டன்	இடப்பட் ள்ளன	இப்பாத்திரத்தின்
அ ப்ப தி	வைளவாக	ெசய்யப்பட் ள்ள .

ஒ 	 விளக்கின்	 மீ 	 சா 	 ேபான் ள்ள	 இப்பாத்திரத்தின்	 வாய்ப்ப திைய
கவிழ்த் ,	 இத் ைளகளின்	 வழியாக	 அைனத் 	 திைசகளி ம்	 ஒளி	 ெசல் ம்
வைகயில்	 பயன்ப த்தியி க்க	 ேவண் ம்	 என் 	 கிக்கலாம்.	 அல்ல 	 சில
ேநரங்களில்	 பழங்கள்	 ேபான்றவற்ைற	 ெநாதிக்க	 ைவத்த	 பின்னர்,	 சாற்றிைன
பிழிந் 	 வ கட் ய	 பயன்ப த்தி	 இ க்கலாம்	 இவற்றில்	 கைறகள்	 இ ப்பின்
அதைன	ஆய் க் ட்ப த்திய	பின்னேர	பயன்பாட்ைட	அறிய ம்.

இைவ	வ கால்	 நீரிைன	 த்திகரிக்க	வ கட் வதற் ம்	பயன்ப த்தியி க்கலாம்.
இ ேபான்ற	பாத்திரங்கைள	ஒன்றன்	மீ 	ஒன் 	அ க்கி	ஒவ்ெவான்றி ம்	மணல்,
மண்	 மற் ம்	 ழாங்கற்கள்	 ஆகியைவ	 இட் 	 இயற்ைக	 நீரிைன	 த்தமாக
வ கட் வதற் 	பயன்ப த்தி	இ க்க ம்	வாய்ப் ள்ள .	இ 	 நீரிைன	வ கட் ம்
பண்ைடய	 ைறயா ம்.

தற்ேபா 	 ெபரிய	 நகரங்களில்	 உள்ள	 கட்டடங்களில்	 நைட ைறப்ப த்தப்ப ம்
மைழநீர்	 ேசகரிக் ம்	 திட்டம்	 என்ப 	 பண்ைடய	 வ கட் ம்	 ைறயின்	 ெப ம்
சிறப்பிைன	நிைன ட் கிற .

நான்காவ ,	மஞ்சள்	நிறங்கலந்த	ப ப் 	நிறத் டன்	 ய	களிமண்	மற் ம்	சிறி
மண்	 கலந்த	 க னமான	 மண்ண க்காக	 உள்ள .	 இம்மண்ணின்	 ைறந்தபட்ச



ப மன்	 36	ெச.மீ	அள டன்	 ேமற் ப்	 ப தி	ெவட் த்	 ேதாற்றத்தி ம்,	அதிகபட்ச
ப மன்	 ெதன்ப தி	 ெவட் ப்ப தியில்	 88	 ெச.மீ	 வைர	 நீண் ள்ளைத ம்
காண்கிேறாம்.	 இவ்வ க்கின்	 கீழ்	 ப தியில்	 ெசல்லச்	 ெசல்ல	 சில	 ெசங்கல்
ண் கள்	மற் ம்	பாைனஓ கள்	பரவலாகக்	கிைடக்கின்றன.

இந்த	அகழாய் க்	 ழியின்	 ேமற் ப்	 ப தியில்	 36	 ெச.மீ	ஆழம்	 ெகாண்ட	 சி
பள்ளம்	கண்டறியப்பட்ட .	இப்பள்ளத்தில்	 கீழி ந் 	 ேமலாக	 14	ெச.மீ	அளவிற்
ெசறி 	 ைறந்த	 மண்	 நிரப்பப்பட் ள்ள .	 இச்சி 	 பள்ளத்தின்	 மீ 	 மரத் ண்
அல்ல 	கம் 	நட் ,	மரத்தினால்	ஆன	 ைர	மீ 	 மண்ணாலான	 ைரஓ கள்
ேவயப்பட் 	இ க்க	ேவண் ம்	அதற்காக	இத் ைள	ஏற்ப த்தி ள்ளனர்.	என்பைத
நன் 	உணரலாம்.

இந்த	 மண்ண க்கிற் 	 சற் 	 கீேழ	 கிழக் 	 மற் ம்	 ெதன்கிழக் ப்ப தியில்	 36
ேசமி	 அளவி ம்,	 ேமற் ப்ப தியில்	 ந ேவ	 94	 ெச.மீ	 அளவி ம்	 பல்ேவ
அள களில்	 அதிகளவிலான	 க ைம	 ப ந்த	 பாைனஓ கள்	 விந் 	 கிடந்தன.
இப்ப தியில்	 க கிய	 எ ம் த்	 ண் கள்	 ேபான்றைவ	 காணப்ப வதால்
சைமயலைறயில்	இ ந் 	எஞ்சியவற்ைற	 க்கி	வீசப்பட்ட	 வியலாக	இ க்கலாம்
என் 	க தப்ப கிற .
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இந்த	அகழாய் க்	 ழியின்	ப நிைலயான 	 (stratigraphy)	ேமல்	மண்ணிலி ந்
(humus)	 3	 ன்றாம்	 மண்ண க்கின்	 ேமல்மட்டம்	 வைரயில்	 எவ்வித
இடர்பா களின்றி	 காணப்ப கிற .	 இந்த	 அகழாய் க்	 ழியி ம்	 ேமல்
மண்ணாண 	ேவர்,	நார்,	தைழக டன்	களிமண்	கலந் 	3	ெச.மீ.	 தல்	13	ெச.மீ
வைர	ேமற் 	ெவட் த்	ேதாற்றத்தில்	(western	section)	காட்சியளிக்கிற .

இந்த	 ேமல்	 மண்ணில்	 தற்காலத்ைதச்	 சார்ந்த	 வைளயல்	 ண் க ம்,
அண்ைமக்காலத்தில்	பயன்ப த்தப்பட்ட	எஞ்சிய	ெபா ட்க ம்	கலந் ள்ளன.

தல்	 மண்ண க்கின்	 ைறந்தபட்ச	 ப மன்	 ேமற் 	 ெவட் த்	 ேதாற்றத்தில்	 20
ெச.மீ	அளவி ம்,	அதிகபட்ச	 ப மன்	 கிழக் 	 ெவட் த்	 ேதாற்றத்தில்	 58	 ெச.மீ.
அளவி ம்	 காணப்ப கிற .	 க னமான	 களிமண்	 தன்ைம	 ெகாண்ட
இம்மண்ண க்கின்	இைடயிைடேய	சில	ெசங்கல்	 ண் க ம்	பாைன	ஓ க ம்



ெபாதிந் ள்ளன.	இந்த	மண்ண க் 	 வ ம்	ஒேர	 சீராக	இ ப்பி ம்,	 ேமற்
ெவட் த்	 ேதாற்றத்தின்	 ந ப்ப தியில்	 ேவப்ப	மரத்தின்	 ேவர்கள்	 உள்ளதால்	சற்
தளர்வாக	 மண்ண க் 	 காணப்ப கிற .	 இம்மண்ண க்கின்	 ப மனான
ேமற் 	 ெவட் த்	 ேதாற்றத்தின்	 வடேமற் 	 ைலயில்	 ைறந்தபட்ச	 66	 ெச.மீ.
அளவி ம்,	 இேத	 ெவட் த்ேதாற்றத்தின்	 ந ப்ப தியில்	 அதிகபட்ச	 ப மன்	 92
ெச.மீ.	 அளவி ம்	 அைமந் ள்ள .	 இந்த	 அகழாய் க்	 ழியின்	 கிழக்
கால க் ப்	 ப தியில்	 மண்ண க்கான 	 க னமாக	 அல்லமால்	 சற்
மி வாக ம்,	 நிறம்	 மற் ம்	 தன்ைம	 ஆகியைவ	 ஒேர	 அைமப் டன்	 உள்ள .
ஆனால்,	 வடக் 	 ெவட் த்	 ேதாற்றத்தின்	 வடகிழக் 	 ைலயில்	 எஞ்சியவற்ைற
ெகாட் ைவக் ம்	 பள்ளமாக	 காணப்ப கிற .	 இவற்றில்	 ஏராளமான	 ெபரிய
அளவிலான	 பாைனஓ கள்,	 ெசங்கல்	 ண் கள்,	 கல்	 ஆகியைவ	 வியலாக
ெகாட்டப்பட் ள்ளன.	 ெதன்ேமற் 	 ைலயில்	 ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள	 மண்
அ ப்பின்	 ெவளிப்பாகத்திைனச்	 ற்றி	 ைகயால்	 அ த்தி	 வைனயப்பட்ட	 வ வம்
காணப்ப கிற .	 இந்த	 அ ப்பின்	 பின் றத்தின்	 ந ேவ	 ஒ 	 ைள	 ஒன்
இடப்பட் ள்ள .

இந்த	 அகழாய் க்	 ழியின்	 ெதன்கிழக் 	 ைலயில்	 நல்ல	 களிமண்ைணக்
ெகாண்ட	 ப வான 	 கிழக் ப்	 ப தியில்	 1.18	 மீ.	 தல்	 ெதற் ப்	 ப தியில்	 86
ெச.மீ.	வைர

நீண் ள்ள .	 இக்க்களிமண்	 பாைன	 வைனவதற் 	 பயன்ப த்தப்பட் க்க
ேவண் ம்.	 இேத	 ேபான்ற	 ப கள்	 வடகிழக் 	 கால க் ப்	 ப தியில்	 3.5.	 மீ
அளவில்	 ேமற் 	ெவட் த்ேதாற்றத்தில்	கிழக் 	 ேநாக்கி	விரிவைடந் 1.18	 மீட்டர்
ப ம டன்	 காணப்ப கிற .	 இந்த	 அகழாய் க் ழியின்	 இரண்டாம்
மண்ண க்கில்	பரவிக்	கிடக்கின்ற	 ய	களிமண்ணான 	பாைன	ெசய்வதற் ரிய
லப்ெபா ளாக	 பயன்ப த்தப்பட் க்க	 ேவண் ம்	 என்பைத	 உணர்த் கின்ற .

இந்த	அகழாய் க்	 ழியின்	ெதன்ேமற் 	கால க் ப்	பா தியில்	அதிகளவிலான
பாைன	ஓ கள்	 ேசர்க்கப்பட் ள்ளதின்	அ ப்பைடயில்,	இங் 	பாைன	தயாரிக் ம்
ெதாழிற் டம்	ெசயல்பட் ள்ளைத	உ திப த்த	 கிற .

இம்மண்ண க் 	இ திப்	 ப வில்	 மண்	அ ப் 	ஒன் 	கண்ெட க்கப்பட்ட .



இத டன்	 கரிமத்திலான	 ெபா ட்க ம்,	 கரிம ம்	 ெபாதிந் ள்ளன.	 இங்
ப ந் ள்ள	 க ைம	 கலந்த	 ப ப் 	 நிறங்ெகாண்ட	 மிரி வான	 தன்ைமையக்
ெகாண் ள்ள .	 இேத	 மட்டத்தில்	 தரத்தள்த்திைன	 சமப்ப த் வதற் ம்
ெம ட் வதற் ம்	 பயன்ப த்தக் ய	 இரண் 	 ேதய்க் ம்	 கற்கள்	 (rubbing
stones)	ேசகரிக்கப்பட்டன.

இந்த	அ ப்பின்	 ன்பக்கம்	ைகப்பி க் ம்	ப தி	20	ெச.மீ.	நீள ம்,	பின்பக்கம்	30
ெச.மீ.	 நீள ம்,	ெகாண் ள்ள .	இந்த	அ ப்பின்	 மிழ்	அல்லாத	 வர்	ப தி	 12
ெச.மீ.	உயர ம்	 மிழ்	உள்ள	 வர்	ப தி	16	ெச.மீ.	உயர ம்	ெபற் ள்ள .	ேம ம்,
அ ப் 	 வரின்	 ப மன்	 2	 ெச.மீ.	 ஆ ம்.	 அ ப்பின்	 கப்பான 	 ேமல்	 பாகம்
விரிந் ,	 உயர்த்தி	 அைமக்கப்பட் ள்ள .	 ந ப்ப தியில்	 அைமக்கப்பட் ள்ள
மிழான 	 அைரவட்ட	 வ வில்	 உள்ள .	 இந்த	 அ ப்பில்	 அைமந் ள்ள	 ன்
மிழ்க க் 	 இைடேய	 ேதைவயான	 இைடெவளி	 அைமக்கப்பட் ள்ள .

ஏெனனில்	பாத்திரத்தின்	அ ப்ப தியில்	தீயி ம்ேபா 	ெவப்பமான 	சம	அளவில்
பர வதற்காக	ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள 	எனலாம்

.



இவ்வகழாய் க்	 ழி	 4.08	 மீ	ஆழத்தில்	 4வ 	 மற் ம்	 5வ 	 மண்ண க் கள்
ஒத்த	நிைலயில்	 மண்	உைற	கிணற்றின்	ெப ம்	ப திகள்	ேமல்	கட்டப்பட் ள்ள
பாைன	 ஓ களின்	 வியேலா 	 காணப்பட்டன.	 இவ்விடத்தில்	 ேமற்ெகாண்
அகழ்ந்தி ம்ேபா 	 அதன்	 கீழ்	 நிலவியி ந்த	 ஆழத்தில்	 அைமக்கப்ெபற்ற	 5

மண்	உைற	ெகாண்ட	உைறகிண 	ெவளியிடப்பட்ட .	அதன்	கீழ்ப்ப தி	ேம ம்
உ தி	ெசய்யப்பட்ட .	இவ்வா 	ெவளிப்பட்ட	 மண்	உைற	கிணற்றின்	ஒவ்ெவா
ஊைற ம்	 62	 விட்ட ம்	 32	 ெச.மீ.	 உயர ம்	 23	 ெச.மீ.	 ப ம ம்	 ெகாண்
ஒட் ெமாத்தமாக	 2.20	 மீ	 உயரத்திற் 	 ேதான்றி	 நின்றன.	 இவ் ைறகள்	 யா ம்
மணற்ப தியில்	நன் 	ஒன்றன்	ேமல்	ஒன்றாக	ைவக்கப்பட் 	நிலத்த 	 நீர்	ெப ம்
வண்ணம்	அைமக்கப்பட் ள்ள .	இப்ப தியில்	நிலத்த 	 நீர்	அண்ைம	ஆழத்திேல
இ ந் ள்ளைத	 உணர வேதா 	 மட் மல்லா 	அ கில்	வடக்ேக	 பாய்ந்ேதா க்
ெகாண் க் ம்	ைவைக	நதியின்	ேபாக்கால்	நீர்	வளம்	ெபற்ற	நிலப்ப தி	என்பைத
காண்கிேறாம்.

இவ் ைற	 கிணற்றின்	 ேமல்ப தி	 வ மாக	 ைர	 ஓ கள்	 ெகாண் ம்
மட்கலத் ண் கள்	நிரப்பப்பட் 	அறிய கிற .	இந்த	நிைல	மண்ண க்கத்தில்
ஒ 	 க ப் 	 சிகப் 	 மற் ம்	 மட்கலன்	 வர்ப்ப தியில்	 ஒட் 	 இ ப்ப
ெவளிக்ெகாணரப்பட் ள்ள .

இக் ழியின்	ேமற் ற	ஆழப்ப தி	ெசங் த்தாக	ேதாண்டப்பட்ட	பிற்கால	சித ண்ட
மட்கல	 ஓ கள்	 மி தியாக	 நிரப்பப்பட் ள்ள 	 என்ப 	 நன் 	 லனாகிற .
இப்ப திையச்	 சார்ந்த	 மற்ற	 ப திகள்	 எந்த	 ஒ 	 இடர்பா மின்றி
அக்காலகட்டத் க் ரிய	 மண்ண க் கைளக்	 ெகாண் 	 விளங் கின்ற .
ஐந்தாவ 	மிக ம்	அடர்த்தியான	மஞ்சள்	நிறம்	ெகாண் 	க னமான	தன்ைம டன்
காணப்ப கிற .	 இதன்	 அ கில்	 அங்ெகான் ம்	 இங்ெகான் மாக	 சில	 பாைன
ஓ கள்	காணப்ப கின்றன.	ேமல்ப தியில்	ேமல்	பரப்பில்	உைற	கிணற்றில்	உைடந்
ெப ம்ப திகள்	இ ப்ப 	ேமேல	ெகாட்டப்பட் ள்ள	பாைன	ஓ கள்	அதிக	ப வால்
சிைத ெகாண் ப்பைத	 உணர	 கிற .	 ேம ம்	 கிண 	 ழக்கம்	 அற்ற
நிைலயில்	 அதைன	 விட் 	 நிைனத் 	 மட்கல	 ஓ கள்	 தலான	 ெபா ட்கள்
ெகாண் 	நிரப்பி	இ ப்பைத	உணர	 கிற .

இப்ப வத்தில்	அகழப்பட்ட	ஆய் க் ழிகள்	YP10,	YP9,	YP8	மற் ம்	YP7	ப தி
இரண் ல்	வடக் -ெதற் 	ேபாக்கில்	அைமக்கப்பட் ள்ள .	ஒவ்ெவா 	 ழி ம்	 4
ச ர	 உட்பிரிவாக	 பிரிக்கப்பட் 	 பண்ைடய	 கட்டடப்	 ப திகள்	 ேபாக்கிைன
உணர்ந்திட	ஆய் 	ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட .	இதன்	வாயிலாக	ஒவ்ெவா 	நிைலயி ம்
ஒவ்ெவா 	ஆய் க் ழி ம்	அகழப்பட் 	 நன் 	 பரிேசாதைனக் 	 உட்ப த்தப்பட்
ஆய் க் றிப் கள்	 ெகாண் 	ஆய்வறிக்ைக	 தயார்	 ெசய்யப்பட்ட 	 பின்வ மா
விரிவாக	 ழிகள்	வாரியாக	விவரிக்கப்பட் ள்ளன.



அகழாய் க் ழி	 A2/4ம்	 மற்ற	 ஆய் க் ழிகளில்	 ேதான்றிய	 மண்ண க் கள்
ஒன்றாக	 காட்சியளித்தா ம்,	 மண்ண க் 	 1	 இல்	 சிறி 	 மாற்றத் டன்
ேதான்றியி ந்த .	 தல்	 மண்ண க் 	 தல்	 ஆறாவ 	 மண்ண க் 	 வைர
இயற்ைக	 மண்ணிற் 	 ேமலாக	 3.75	 மீ	 ஆழத்தில்	 ஒன்றன்ேமல்	 ஒன்றாக
அைமயப்ெபற் ள்ள .	மக்கிய	ெபா ைடய	தைர	மட்ட	மண்ண க் 	12	ெச.மீ.
தல்	32	ெச.மீ.	த மன்	ெகாண் 	 ழியின்	எல்லா	பாகங்களி ம்	மக்கிய	ேவர்கள்,

தைழகள்	 மற் ம்	 அண்ைமக்கால	 கண்ணா 	 வைளயல்	 ப திகள்	 ெகாண்
விளங்கியி ந்த .

மண்ண க் 	 1	 மக்கிய	 மண்ண க் க்	 கீேழ	 ைறந்த	 பட்சமாக	 ேமற்கி ம்,
வடேமற் 	 ைலயி ம்	 2	 ெச.மீ.	 த மன்	 ெகாண் 	 ேதான்றியி ந்த .
இம்மண்ண க் 	 ப ப் 	கலந்த	 மஞ்சள்	 நிறத் டன்	 சில	 மட்கல	ஓ கள்	 மற் ம்
ெசங்கல்	 ெகாண் ந்த 	 இதன்	 ெதாடர்ச்சியாக	 இரண்டாம்	 அ க் 	 8	 ெச.மீ.
தல்	 1.65	 வைர	 த மன்	 ெகாண் 	 காட்சியளித்த .	 இம்	 மண்ண க்கான
ற்றி ம்	சாம்பல்	நிறம்	ெகாண் ம்	மி வானதாக ம்	நிைறய	மட்கலப்ப திகள்

மற் ம்	ெசங்கல்	உைடந்த	ப திகள்	ெகாண் ம்	விளங்கியி ந்த .

ன்றாம்	மண்ண க்கான 	அகழாய் க் ழியின்	எல்லா	திைசகளி ம்	ஒ ங்ேக
4	 ெச.மீ.	 தல்	 1	 ெச.மீ.	 வைர	 த ம டன்	 காட்சியளித்த 	அதிகபட்ச	 ப மன்
கிழக் ப்ப தியில்	காணப்பட்ட .

நான்காம்	 மண்ண க்கான 	 ஆழ்ப்ப தி	 ெதாடர்ச்சியாக	 சற் 	 மா பட் 	 மிக
க னமான	களிமண்	அகழாய் க் ழியின்	வடக்கில்	ெப ம்	ப தியி ம்,	கிழக்
ெதற் 	மற் ம்	ேமற் 	சில	ப தியி ம்	நிலவியி ந்த .	இம்மண்ண க் 	உதி ம்
தன்ைம	 ெகாண் ம்	 சாம்பல்	 மற் ம்	 கரித் கள்கள்	 ெபாதிந் ம்	 நிைறய	 பாைன
ஓ கைள	ெகாண் 	விளங் கிற .

இதைனய த் 	மிக ம்	க னமாக ம்	மனித	எச்சங்கள்	அரிதான	ெபா ட்களற்ற
மண்ண க் 	 4.30	 மீ	 வைர	 நிலவியி ந்த .	 அதைனத்	 ெதாடர்ந் 	 ஆற்
மணல்ெகாண் 	திக ம்	இயற்ைக	மண்	ேதான்றிற் .
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இந்த	 அகழாய் k	 ழி ம்	 மண்ண க் கைள	 மத்திய	 மண்ண க்கின்	 கீழ்
இயற்ைக	 மண்ணிற் ம்	 ேம ம்	 ஒ ங்கிைணத் 	 எல்லாதிைசகளி ம்
பரவியி ந்த .	 ேமற்பரப் க் 	 மத்திய	 ம்ண்ண க் 	 எல்லா	 திைசகளி ம்
பரவியி ப்பதாக	ேமற் ,	வடக் 	மற் ம்	கிழக் 	திைசகளில்	ஏைனயக்	 ழிகளில்
மக்கிய	 ெபா ட்கைளக்	 ெகாண் ம்	 விளங் கின்ற .	 இதைன	 ைறந்தபட்ச
ப மன்	 14	ெச.மீ.	ஆக ம்	அதிகபட்ச	ப மன்	 32	ெச.மீ.	ஆக ம்	ேதான் கிற .
இதன்	 ெதாடர்ச்சியாக	 ெதற் 	 ெதன்ேமற் 	 ைலயில்	 மண்ண க் 	 தலாம்
அடர்த்தியின்	 ப ப் 	 சிவப் 	 நிறங்ெகாண் 	 களிமண்	 ெபாதிந் 	 ைறந்தபட்ச
அடர்த்தியாக	வடகிழக் 	 ைலயில்	 38	ெச.மீ.	ப ம ம்	அதிகபட்சமாக	ேமற்கில்
ெதன்ேமற் 	 ைலயில்	68	ெச.மீ.	ப ம ம்	ெகாண் 	விளங்கிய .	ேமல்	சிறிதள
ப ம டன்	 ய	 மி வான	 மண்கலந்த	 களிமண்	 ெதன்ேமற்கில்	 சற் ,
ேவ பட் 	இ ந்த .	 ேம ம்	இம்மண்ண க்கின்	 உைடந்த	 ெசங்கல்	 ண் கள்
காணப்பட்டன.

இம்மண்ண க்ைகத்	ெதாடர்ந் 	இரண்டாம்	மண்ண க் 	எல்லா	 பக்கங்களி ம்
மி வான	பறக் ம்	தன்ைம	ெகாண்ட	சாம்பல்	நிற	தன்ைம டன்	பாைன	ஓ கள்
மற் ம்	ெசங்கல்	 சிக ம்	ெபாதிந்தி ந்தன.	இம்மண்ண க்கின்	 ைறந்தபட்ச
ப மன்	56	ெச.மீ,ஆக ம்	ெதற்கில்	ெதன்கிழக் 	 ைலயி ம்	அதிகபட்ச	ப மன்
92	 ெச.மீ.வடைமயப்	 ப தியி ம்	 ேதான்றிற் .	 சிலப திகளில்	 மிக	 மி வான



பறக் ம்	தன்ைம	ேதான்றியைமக் 	நன் 	பாைன	ஓ களின்	 கள்கேள.	மட்கல
கள்கள்	காரணியாக	அைமந் ள்ளன.

ன்றாம்	மண்ண க்கான 	 ழியின்	ேமற் 	ப தியில்	ெதன்ேமற் 	 ைலயில்	13
ெச.மீ.	 ப மன்	ெகாண் ம்,	அதற் 	ைமயப்	 ப திகள்	அதிகபட்சமாக	 75	ெச.மீ.
ெகாண் ம்	 திகழ்ந்த .	 இம்மண்ண க்கான 	 ப ப் 	 கலந்த	 மஞ்சள்	 நிறம்
ெகாண் 	 நிைறய	 பாைனஓட் த்	 ண் கள்,	 சில	 ெசங்கல்	 ண் கள்,	 ைர
ஓ கள்	 மற் ம்	 இங்ெகான் ம்	 அங்ெகான் மாக	 சில	 எ ம் கள்	 திகழ்ந்த .
றிப்பாக	இம்ம்ண்ண க் க்கின்	கீழ்ப்பரப் ப்ப தியில்	ேமற் ,	வடக் ,	கிழக்கில்

அதிகப்ப யான	ேதைவயற்ற	ெபா ட்கள்	ெகாண் 	நிரப்பப்பட் 	உள்ள	கிணற்றின்
ப தி	1.74	மீ	ஆழத்தில்	ேதான்றிற் .

இதைனய த் ள்ள	நான்காம்	மண்ண க்கில்	மி ந்த	 ைறந்த	 பாைன	ஓ கள்
ெதாடர்ச்சியாக	 நிரப்பப்பட் ள்ளதால்	 ெதாடர்ச்சியாக	 மண்ண க் 	 சில
ப திகளில்	 ேதான்றிற் .	 இம்மண்ண க் 	 ற்றி ம்	 க னமான	 ெகட் யான
களிமண் டன்	 ப ப் 	 மஞ்சள்	 நிறங்ெகாண் 	 திகழ்கிற .	 இதன்	 அதிகபட்ச
ப மன்	 1.55	 ெச.மீ.	 ைறந்தபட்ச	 ப மன்	 66	 ெச.மீ.	 அளவில்	 இக் ழியின்
ெதன்ேமற் 	ப தியில்	காணப்ப கிற .	ேம ம்	 ழியின்	ெதன்ேமற் 	ப தியில்
சிறி 	 உைடபட்ட	 ேகாள	வ வ ைடய	 க் ைடய	 பாைன	ஒன் 	 (அட்ைடப்படம்)
வாய்	 கவிழ்க்கப்பட்ட	 நிைலயில்	 இரண்டாம்	 மண்ண க்கின்	 ெதாடர்ச்சியாக
கண்ெட க்கப்பட் ள்ள .	 இதைனய த் ,	 சிறி 	 ஆழத்தில்	 ேவெறா
அகல்வாய்	 ெசந்நிற	 ச் ைடய	 கிண்ண	 அதிக	 சிைதந் ள்ள	 நிைலயில்
உைறகிணற்றின்	அ ப்ப தியில்	ெதன்பட்டன.

��������������	���	YP7/2



YP7/2	 அகழாய் க்	 ழியின்	 வடகிழக் 	 கால்	 ப தியில்	 அகழாய் ப்	 பணி
ைறயாக	நைடெபற் 	வந்த 	35	ெச.மீ.	ஆழத்தில்	ஒ 	சிறிய	ெபாத்தான்	வ வ

ெசப் க்கா 	 காைரக டன்	 கண்ெட க்கப்பட்ட .	 இத டன்	 சி 	 ெசப் க்
கிண்ணத்தின்	 சில	 ப திக ம்	 மீட்கப்பட் ள்ளன.	 ேம ம்,	 ேசாதைனக்
உட்ப த்தி	ெதாடர்ச்சியாக	 தலாக	ெபா ட்கள்	கிைடக்க	வாய்ப்பி க் ம்	என
எண்ணி	 அகழாய் 	 ைறயாக	 ெதாடரப்பட்ட .	 இவ்விதம்	 ெதாட ம்ேபா ,
ெசங்கல்	 கட்டடப்ப தியின்	 ேதாற்றம்	 இக் ழியின்	 வட றத்தில்	 காணப்பட்ட .
ேம ம்,	அதன்	 பக்கவாட் ம்,	 பிற்ப தியில்,	அக்கட்டப்	 ப தியின்	அகழாய் ப்
பணியான 	 சமகால	 பண்பா 	 எச்சங்களாக	 விளங்கக் ய	 பாைனகள்	 மற் ம்
பிற	ெதால்ெபா ட்கள்	ெபற்றி ம்	வைகயில்	அகழாய் 	ெதாடர்ந்த .	இக் ழியின்
ெவட் த்ேதாற்றத்தில்	உைடந்த	வட்டச்	சில் க ம்	கண்ெட க்கப்பட்டன.	ேம ம்,
நன் 	வ வைமக்கப்பட்ட	அதன்	விளிம் 	வழவழப்பாக ம்	ேமல்	ப தி	சமமாக ம்
ெம டன்	 ய	வட்டச்சில் ம்	கண்ெட க்கப்பட்டன.

இவ்வகழ்வாய் க்	 ழியின்	 அ கி ள்ள	 YP8/2	 ழியின்	 பணி	 1.30	 மீ.
ஆழத்திற் 	 ெதாடர்ந்த	 நிைலயில்	 அதன்	 ெதன் றத்தில்	 உைடந்த
ெசங்கற்ப திகள்	 காணப்பட்டதின்	 வாயிலாக	 அகழாய் க் ழி	 YP7/2இல்
காணப்ெபற்ற	 ெசங்கட்டடப்	 ப திகளின்	 நீட்சியிைன	 அளித்திட	 இவ்வி
ழிக க்கிைடயில்	 நைடபாைதப்	 நீக்கப்பட்ட .	அவ்வமயம்	அேத	 மண்ண க்

சமநிறம்	மற் ம்

ெபா ட்கள்	ெபாதிந் 	அேத	தன்ைம டன்	இ ந்தைத	கண்டறியப்பட்ட .	ெசங்கற்
கட்டடப்	 ப தியில்	 ஆழத்தில்	 சிறி 	 ேமல்மட்டத்திேல	 அச்ெசங்கற்	 கட்டடத்தின்
ெதாடர்ச்சி	 காணப்பட்ட .	 மிக ம்	 கவனத் டன்	 கட்டடப்	 ப தியின்	 ெதாடர்ச்சி
அறியப்பட் 	ப ப்ப யாக	அகழாய் ப்பணி	நிகழ்த்தப்பட்ட	நிைலயில்	ேமல்	அ க்
ெசங்கற்	 ப திகள்	 மட் மின்றி	 அ ப்ப தி	 ெசங்கற்	 நிைலவைர



ெவளிக்ெகாணரப்பட்ட .	 YP7/2	 ேதான்றிய	 ெசங்கற்	 கட்டடப்ப தியின்	 நீட்சி
(கீழ்ப் ற	 ைமயப்ப திவைர)	 கண்ெட க்கப்பட்ட .	 ஒ 	 உந் தைல
ஏற்ப த் கிற .	 கட்டடப்	 ப தி	 கண்டறியப்பட்டேபா 	 இதன்	 ெதாடர்ச்சிைய
வடகிழக்காக	 நீ ம்	 என் 	 கணிக்கப்பட்ட .	 அேதேபான் 	 கட்டடப்ப தி
ைலவிட்டமாக	 வடகிழக்காக	 நீண் ந்த .	 ஆய்வின்	 பரிமாணத்ைத

ெம ேகற் வதாகேவ	அைமந் ள்ள .

இச்ெசங்கல்	கட்டடப்ப தியின்	அ யில்	அைமக்கப்பட்ட	ெசங்கற்களின்	அ ப்ப தி
பலமாக	 நீண் 	 அ க்கப்பட் ந்த .	 கட்டடேமல்	 ப தியிைன	 எைடைய,
தாங் வதற்காக	உ தியாகேவ	அைமக்கப்பட் ள்ள .	இக்கட்டடப்	ப தியின்	வட
ப தியில்	 பந்தல்கள்	 அைமப்பதற்கான	 ைரக் ழி	 தடயங்கள்	 காணப்பட்டன.
அப்பந்தல்	 ழிகளில்	 உள்ள	 சற் 	 மி வாக ம்	 மண்ணிற் ம்	 மற்ற
இடங்களி ள்ள	மண்ண க் க ம்	 ேவ பா 	 உள்ளன.	ஒ 	 ைரக் ழியான
வட றத்தி ம்	 மற்ெறான் 	 ெதன் றத்தி ம்	 கட் டப்ப திகள்	 ேமல்
ேவயப்பட் ந்த	 ைர	 இ ந்ததற்கான	 அைமப்ைப	 ெவளிப்ப த் வதாக
ேதான் கிற 	ேம ம்	பிற	அகழாய் களில்	தைலப்ப தியில்	இ ைளகள்	மற் ம்
விரலால்	அ த்தி	 உ வாக்கப்பட்ட	 பள்ளங்கள்	 ெகாண்ட	 மண்	 ைர	ஓ கள்
கிைடக்கப்ெபற் ள்ளன.	இவற்ேறா 	வடப திக் 	அ ேக	நன் 	 ைழக்கப்பட்ட
மண்ெகாண் 	 ெம கியத்	 தைரப்ப தி	 அகழாய் 	 ழி	 எண்	 YP	 8/4ல்	 இேத
ஆழத்தில்	 காணப்ெபற்ற .	 அக்கால	 மக்கள்	 வாழ்விடப்ப தியில்
வ வைமக்கப்பட்டதைரயாக	 உணர கிற .	 ேம ம்	இப்ப தி	 ேமற் ைரயான
மைழ	 மற் ம்	 ெவயில்	 இன்றி	 நன் 	 பா காக்கப்பட்ட	 ப தியாக	 இ ந்தி க்க
ேவண் ம்.
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இவ்வகழாய் க்	 ழியின்	 1.50	 மீ	 ஆழத்தில்	 நன் 	 சமப்ப த்தப்பட்ட	 களிமண்
தைரப்ப தி	கிழக் ப்	 றத்தில்	பரவியி ந்த .	இக் ழியின்	ேமற் றப்பரப்பில்	சற்
கீழ்	 ஆழத்தில்	 இத்தைரயான 	 நீண் ந் ள்ளைத	 காண	 ந்த .
இப்ப தியின்	 மண்ணின்	 தன்ைம	 நன் 	 ைழக்கப்பட் 	 களி	 மண்	 ெகட் யாக
இ ப்பைத	அக்கால	கட் மானம்	தைரப் ச் 	சாந்திைன	களிமண்,	இயற்ைக	சா
மற் ம்	 ண்ணாம் 	ெபா ட்கைள	3:2:1	என்ற	விகிதாசாரத்தில்	ேசர்த் 	 ைழத்
தைர	 ேபாடப்பட் க்க	 ேவண் ம்.	 சாணம்	இட் 	 ெம கியி ந்ததால்	இத்தைரப்
ப தியிைன	 சில	 இடங்களில்	 க ம்பாசி	 நிறம்	 ெகாண் 	 காட்சியளிக்கின்றன.
இந்நாளி ம்	 இ ேபான்ற	 ைற	 கிராமவாழ்	 ைச	 வீ களில்	 ெதாடர்கிற
என்ப 	 றிப்பிடத்தக்க .	 இவ்வா 	 மக்கள்	 வாழ்விடப்	 ப தியில்	 அவர்களின்
பயன்பாட் 	 விரிவாக்கத்தால்	 ெவவ்ேவ 	 நிைல	 ெகாண் 	 கட்டைமக்கப்
ெபற் ள்ளைத	 அறிகிேறாம்.	 இத்தைர	 ெதன் ற	 ைமயப்ப தியில்	 ெசங்கற்கள்
ண் க ம்	 கற்கள்	 ண் கள்	 ெகாண் ம்	 விளங் வதால்	 க னமாக

திகழ்கிற .
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இந்த	 அகழாய் 	 ழியின்	 அைனத் 	 ப திக ம்	 சீராக	 ெதாடரப்பட்ட .
இப்ப தியில்	இநிலவியி ந்த	பண்பாட் 	தடங்கைள	ெதாடர்	நிைலயில்	அறிந்தி ம்
வண்ணம்	 கட்டடப்	 ப தியின்	 மற்ற	 ப திகைள	 ெவளிக்ெகாண ம்	 ேநாக்கில்
அகழாய் 	ெதாடரப்பட்ட .

இவ்வி 	 அகழாய் க் ழிகளி ம்	 ஆய் 	 ேமற்ெகாள்ளபட் ,	 YP8/2	 ழியில்
மட் ம்	 1.80	 மீ	 ஆழத்தில்	 இ 	 அ க் கள்	 ெகாண்ட	 ெசங்கற்	 கட்டடப்ப தி
காணப்பட்ட .	 இதன்	 ெதாடர்ச்சியாக	 ழி	 YP8/3	 ம்	 இக் ழிகள்	 இைடயில்
நிலவியி ந்த	 நைடப்ப திைய	 அகற்றி ம்	 எந்தவிதமான	 கட்டடப்	 ப தியின்
நீட்சி ம்	ெதன்படவில்ைல	என்ப 	 றிப்பிடத்தக்க .



.
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இந்த	அகழாய் க	் ழி	மண்ண க்கின்	ெவட் த்	ேதாற்றத்தில்	ெபாதிந் ள்ள	ஒ
பாைனயில்	 இைணக்ேகா க டன்	 கீறப்பட் ள்ள	 றியீட் ல்	 6	 கதிர்வீச்
ேகா கள்	 ெகாண் 	 மிளிர்கின்றன.ஒவ்ெவா 	 கதிர்	 வீச் 	 ேகா ம்	 14	 சிறிய
இைணக்ேகா கள்	 ெகாண் 	 வண்ணந்தீட் ய	 நிைலைய	 உணர்த் ம்	 வண்ணம்
அைமயப்ெபற் ள்ளன.	 இதன்	 வாயிலாக	 ஒ 	 ரிய	 ேதாற்றத்ைத	 ெதளிவாக
வ வமைமத்தி ப்பைத	 நன் 	 உணர	 கிற .	 இவ்வா 	 ரியைன	 ஒ
வட்டமாக ம்	அதைனச்	 ற்றி ம்	 கதிர்கள்	 ேபான் 	 ேகா கள்	அைமந் ள்ள
சிறப்பாக	ேதான் கிற .

����������	����	���	(ZB	5/2)

இந்த	அகழாய் ப்	ப தியின்	 2.40	 மீ	ஆழத்தில்	வட	ேமற் 	 ைல	க ப் 	சிவப்
நிறத்தில	் இதைன	 சார்ந்த	 அகண்ட	 வாய்	 அைமப் 	 ெகாண்ட	 ஒ 	 ெபரிய
கிண்ணத்தின்	 வாய்	 விளிம் ப்ப தி	 கண்டறியப்பட்ட .	 அதைன	 ைமயாக
ெவளிக்	 ெகாண ம்	 வண்ணம்	 கவனமாக	 அ கில்	 இ ந்த	 மண்	 நீக்கப்பட்

ைமயான	வ டன்	காட்சியகப்ப த்தப்பட்ட	 நிைலயில்,	அப்ெப ம்	கிண்ணம்



தமிழகத்தில்	 இ வைர	 நைடெபற் ள்ள	 அகழாய் களில்	 கிைடக்கப்	 ெபற்ற
க ப் சிவப் 	 பாைன	 வைககளில்	 மிகப்ெபரிய	 கிண்ணமாக	 ேதான் கிற .
இதனின்	விட்டம்	62	ெச.மீ.	ஆ ம்.	இம்மட்கலமான 	மிக ம்	ேநர்த்தியாக	க ப்
சிவப் 	வைகயாக	தைல	 கீழ்	 ைறயில்	ைவத் 	 டப்பட் 	இயல் 	நிைலயிேலேய
உள்ேள	மற் ம்	விளிம்பில்	க ப் 	நிற ம்,	ெவளிப்ப தி	சிவப் 	நிற ம்	ெகாண்
தயாரிக்கப்பட் ள்ள .	அதன்	வழவழப்பான,	ஒளி ம்	வண்ணம்	மிக	ேநர்த்தியான
ேவைலப்பாட் ைன	 பைற	 சாற் கிற .	 இம்மட்கலைன	 சிைதவைடயாமல்
மீட்ெட க் ம்	 வைகயில்	 ஒ ப்ப தி	 விடப்பட் 	 மற்ற	 ப தி
அகழ்ந்ெத க்கப்பட் ள்ள .	 இதைனச்	 சார்ந்த	 மண்ண க் 	 மஞ்சள்
நிறங்ெகாண்ட	மண்	தன்ைம டன	்விளங் வேதா 	ஆற் 	மணல்	ெபாதிந் ள்ள
இயற்ைக	 மண்	 ெகாண் 	 ேதான் கின்ற .	 இம்மட்கலன்	 கிைடக்கப்ெபற்ற	 சம
நிைல	 மண்ண க் 	 ப தியில	் சி 	 ப மன	் அளவில்	 ண்ணாம் 	 கலந்த
மண்ணைமப் 	ேதான் கிற .	இம்மட்கல	பயன்பாட் ற் 	ஏேத ம்	ெதாடர் ள்ளதா
என்பைத	 உணர்த் ம்	 வண்ணம்	 உள்ள .	 இச் ண்ணாம் 	 ப வ	 மண்ணைமப்
அகழாய் 	 ழியில	் எல்லா	 றத்தி ம்	 ஓரள 	 க னமான	 க ப் 	 நிற
மண்ண க் டன்	 ேதான் கிற .	 இம்மண்ண க்கான 	 வடக் த்	 ெதற்காக
ெதன்ப தியில்	 ைறந் ள்ள .	 அகழாய் க்	 ழியின்	 ஆழப்ப தியில்
நிலவியி ந்த 	 ெவளிப்பட்ட .	 இவ்வகழாய் க் ழியில்	 கண்ெட க்கப்பட்ட
க ப் சிவப் 	மட்கல	்வைக	ெப ங்கிண்ணத்தின்	க த் 	ெவளிப் றப்	 ப தியில்
கயி 	ேபான்ற	வ வைமப் 	மிக	ேநர்த்தியாக	 ைடப்பாக	அைமக்கப்பட் ள்ள .





.
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ெதற் ற	 மண்ண க் 	 ேதாற்றம்	 வடக் ப் ற	 மண்ண க் 	 ேதாற்றம்	இவ்வி
அகழாய் க் ழிகளி ம்	ஆய் 	ேமற்ெகாள்ளபட் ,	YP8/2	 ழியில	்மட் ம்	1.80	மீ
ஆழத்தில்	இ 	அ க் கள்	ெகாண்ட	வாழ்விடங்கைள	ெசம்ைமயாக	வ வைமத்
ெசங்கற்	 கட்டடப்ப தி	 காணப்பட்ட .	 இதன்	 ெதாடர்ச்சியாக	 ழி	 YP8/3	 ம்

கிற .இக் ழிகள்	 இைடேய	 நிலவியி ந்த	 நைடப்ப திைய	 அகற்றி ம்
எந்தவிதமான

இதன்	கட்டடப்	ப தியின	்நீட்சி ம்	ெதன்படவில்ைல	என்ப 	 றிப்பிடத்தக்க .
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YP8/2	ஆய் க் ழியில்	1,25மீ	ஆழத்தில்	வட றத்தில்	ஒ 	வரிைசயில்	ெசங்கற்கள்



ெகாண் 	 அைமக்கப்பட்ட	 கட்டடப்ப தி	 ேதான்றி ப்பதால்,	 மிக	 கவனமாக
ேமல்ப தியில்	 ற்றி	 பதிந் ள்ளன	 பட் 	 அகலவாட் ல்	 ேநர்த்தியாக
எ ப்பியி ப்பைத	ப திகள்	நீக்கப்பட் 	 	 ைடக்கப்பட்ட	நிைலயில்	ெதளிவாக
காட்சியளித்த .	 இதன்	 நீட்சி	 கிழக் 	 வடக்காக	 ெசல்வைத	 உணர	 ந்த .
இச்ெசங்கற்கள்	 36	 ெச.மீ	 நீள ம்,	 24	 ெச.மீ	 அகல ம்,	 6	 ெச.மீ.	 த ம ம்
ெகாண் ந்தன.	இந்த	அள கள்	ெதால்லியல்	 ைற	ேமற்ெகாண்ட	அகழாய்வில்
கண்ெட க்கப்பட் ள்ள	 கட்டடப்ப தியில்	 நிலவிலி ந்த	 ெசங்கல்	 அள கைள
ஒத்த	 அள கைளக்	 ெகாண் ள்ள .	 என்ப 	 சமகால	 கட்டடபாணிைய
பைறசாற் கிற .

இதன்	வாயிலாக	இவ் ர்	பண்ைடயகால	கட்டடத்தில்	 றிப்பிட்ட	சில	ப திகளில்
ஒேர	கால	நிைல	கட்டட	அைமப்ைப	பின்பற்றி ள்ளைத	நன் 	உணரலாம்,	அக்கால
கட்டத்தில்	 மக்கள்	 தங்கள்	 வாழ்விடங்கைள	 ெசம்ைமயாக	 வ வைமத்
வாழ்ந்தி ந்தி க்கிறார்கள்	 என்பைத ம்	 அறிய	 கிற .இவ்வாய் க் ழி ம்
அ கில்	 உள்ள	 பிற	 கீழ யி ள்ள	 பண்ைடய	 மண்ேமட் ன்	ைமய	 உயரப்ப தியாக
காட்சியளிக்கிற .	 இதன்	 ெதாடர்ச்சியாக	 கிழக்கி ம்	 வடக்கி ம்	 கட்டட
கட் மான	 ப திகள்	 ேதான்றிய	 காலநிைல	 ஈராயிரம்	 ஆண் கள்	 ற்பட்டதாக
ெதரிகிற .	 ேம ம்	 இக் ழியில்	 உள்ள	 கட்டட	 ேமல்	 மட்டத்தில்	 சிைத ண்ட
ெசங்கற்	 கள்கள்,	 ண் கள்	காணப்ப வதால்	கட்டடத்தின்	இ பா 	நிைலைய
அறிய	 கிற .	 இக்கட்டடத்தின்	 ெதாடர்ச்சியாக	 அ த்த	 நிைல	 ெசங்கற்கள்
அ யில	் கண்ெட க்கப்பட் 	 அகலவாட் ல்	 ேநர்த்தியாக	 எ தியி ப்பைத
காண கிற .	 அப்ப 	 அைமந்தி ந்த	 ெசங்கற்கள்	 ேமல்	 அ க் களில்	 உள்ள
ெசங்கற்களின்	 ன்றில்	 இரண் 	 பங் 	 அள டன்	 ச ர	 வ வத் டன்
காட்சியளித்தன.	 இச்ெசங்கல்	 கட்டடப்ப தி	 ேமல்அ க்கில்	 4	 ெசவ்வக	 வ வ
ெசங்கற்க ம்	அதன்	கீழ்	ெதாடர்ச்சியாக	7	ச ரவ வ	உைடக்கப்பட்ட

ெசங்கற்கள்	 ெகாண் 	 அைமக்கப்ெபற்ற	 ழியின்	 வடகிழக் 	 றத்தில்
ேதான்றிற் .	 இவ்வ வைமப்பான 	 ஒ 	 ேநர்த்தியான	 கட்டடப்பாணி	 அக்கால
கட்டத்தில்	நிலவியி ந்தைத	உணர்த் கிற ,
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அகழாய் க் ழி	எண்	YP7/1ல்	 34	ெச.மீ	ஆழத்தில	்வடப்ப தியில்	அடர்த்தியான
மண்ண க் ட ம்,	ெதன் றத்தில்	மி வாக ம்	ேதான்றிய .	இதனின்	நிற ம்
ேவ பட் 	 க ஞ்சிவப் 	 மஞ்ச டன்	 காட்சியளித்த .	 இதைன	 ெதாடர்ந்
அகழ்ந்தெபா 	 ெதன்ப தியில்	 மிக ம்	 மி வான	 மண்ெகாண் 	 சப்பட்ட
தைரப்ப தி	 1மீ	 நீளத்திற் 	 பரவியி ந்தைத	 காண ந்த .	 இ ேபான்
மி வான	மண்ெகாண்ட	 ச் த்தைரப்ப தி	இக் ழியின்	மற்ெறா 	ப தியான
YP7/1 ம்	 இேத	 தனிசிறப்பியைல	 ெவளிப்ப த் வதாகேவ	 ஆழத்தில்
காணப்ெபற்ற .	அதன்	ெதாடர்ச்சி	வ வைமக்கப்ெபற்ற .	இத்தைரப்ப திமக்கள்
வாழ்விடங்களில்	 சிறப் 	 ப தியாக	 பயன்பட் க்க	 ேவண் ம்.	 ேம ம்
இம்மி வான	 ச் த்தைர	 6	 ெச.மீ	 அளவிற் 	 ேநர்த்தியான	 வண்டல்
மண்ெகாண் 	ெசவ்வேன	அைமக்கப்பட் 	 றிப்பிட்ட	ப தியில்	மட் ம்	ேதான் ம்
இவ்வைமப் 	தனிசிறப்பியைல	ெவளிப்ப த் வதாகேவ	க தப்ப கிற .

BRAHMI	SCRIPT

The	Brahmi	inscription	found	engraved	on	the	outer	surface	of	Black	and	Red-
Ware	with	 three	horizontal	 parallel	 lines	drawn	along	with	 four	Brahmi	 letters
namely	ku,	ru,	vi	and	ka.	The	reading	could	be	related	with	sufficient	letter	‘n’
(d;)	 so	 the	 letters	 read	 together	with	 ‘n’(d;)	 suffix	may	mean	 the	 name	 of	 the
person	 as	 ‘kuviran	 ātan’.	 The	 suffix	 letter	 in	 this	 is	 conjecturally	 added	 to
become	portion	of	 script	and	missing	of	 the	broken	sherd.	The	proper	noun	of
the	 Brahmi	 script	 is	 suggestive	 of	 either	 the	 quality	 of	 the	 individual	 as
philanthropist	similar	to	the	nature	of	rain.
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கீழ 	அகழாய்வில்	கண்ணா ,	ேபஸ்ட்,	ஸ்ப கம்,	ெபயின்ஸ்,	அேகட்,	கார்னீலியன்,
மற் ம்	 மண்	 ஆகியவற்றால்	 ெசய்யப்பட்ட	 2301	 மணிகள்
ேசகரிக்கப்பட் ள்ளன.	 இவற்றில்	 கண்ணா 	 மற் ம்	 ேபஸ்ட்	 வைக	 மணிகள்	 பல
நிறங்களில்	 கிைடக்கப்ெபற் ள்ளன.	 ேம ம்,	 -	 இம்மணிகள்	 ேகாளம்,	 உ ைள,
ெநல்லிக்காய்,	 பீப்பாய்	வ வங்கைளக்	ெகாண் ள்ளன.	இவற்றில்	 றிப்பாக	A2/2
அகழாய் க்	 ழியின்	1.	47	 மீட்டர்	ஆழத்தில்	120	ேபஸ்ட்	மணிக ம்,	1.55	 மீட்டர்
ஆழத்தில்	357	ேபஸ்ட்	மணிக ம்	அதிகளவில்	கண்ெட க்கப்பட் ள்ளன.
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தட்ைடயான	வ வில்	உள்ள	பாைன	ஓட் ன்	விளிம் கள்	நன் 	ேதய்க்கப்பட் 	வட்ட
வ வத்ைதக்	 ெகாண் க் ம்	 விைளயாட் ப்	 ெபா ள்	 ‘சில் ’
என்றைழக்கப்ப கிற .	இச்சில் கைள	 ழந்ைதகள்	மற் ம்	ெபண்கள்	தங்களின்
விைளயாட் க் ப்	 பயன்ப த்தினர்.	 இைவ,	 பல்ேவ 	 அள களில்	 பல்ேவ
நிறத்ைத ைடய	 பாைன	 ஓ களில்	 கிைடக்கின்றன.	 க ப் சிவப் 	 நிறம்,	 ெசார
ெசாரப்பான	 சிவப் 	 நிறம்,	 சிவப் 	 நிறம்	 ஆகிய	 நிறங்கைளக்	 ெகாண்ட	 பாைன
ஓ களில்	 ெசய்யப்பட்ட	 ெமாத்தம்	 237	வட்டச்	 சில் கள்	இ வைர	அகழாய்வில்
ேசகரிக்கப்பட் ள்ளன.

GAMESMEN

In	the	historic	period	gamesman	were	made	out	of	clay	material.	Two	types	of	I
gamesman	were	observed	in	Keeladi	excavation.	These	objects	might	be	used	to
play	 the	ancient	games	 like	chess.	The	present	 session	of	 the	excavation	work
yielded	26	numbers	of	gamesmen.	All	are	made	of	burnt	clay	and	mostly	black
colour.
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இவ்வகழாய்வில்	இ ம் 	ஆணிகள்	மற் ம்	கத்திகளின்	பாகங்கள்	 றிப்பிடத்தக்க



அளவில்	 கண்ெட க்கப்பட் ள்ளன.	 இைவ	 ெப ம்பா ம்	 உைடந்த	 நிைலயிேல
உள்ளன.	 கிைடக்கப்ெபற் ள்ள	 50	 இ ம் ப்	 ெபா ட்களில்	 ெப ம்பாலானைவ
ஆணிகள்	 மற் ம்	 கத்திகள்	 ஆகியைவேய.	 ஏைனய	 இ ம் ப்	 ெபா ட்களின்
வ வம்	மற் ம்	பயன்பா 	 றித் 	அைடயாளங்காண	இயலவில்ைல.
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இந்த	அகழாய்வில்	இரண் 	வைகயான	 மண்	காதணிகள்	கண்டறியப்பட்டன.
ஒன் ,	 இ	 நல்ல	 களிமண்ைணக்	 ெகாண் 	 வட்டவ வில்	 தட்ைடயாக ம்	 சற்
த மனாக ம்	ேமல்	 றத்தின்	ந ப்ப தியிைனச்	 ற்றி	சிறி 	பள்ளமான	தடத்ைத
ஏற்ப த்தி	 கா 	 ைளயில்	 ெபா ந் ம்	 வண்ணம்	 தீயிலிட் 	 டப்பட்
ெசய்யப்பட்ட	 காதணி.	 மற்ெறான் 	 அேத	 ேபான் 	 தட்ைடயான	 ந ப்ப தியில்
ைளயிடப்பட்ட	 காதணி	 ஆ ம்.	 இைவ	 பைனஓைலையச்	 ற்றி	 காதணியாக

அணிவ 	 ேபான்ற	 அைமப்பில்	 காணப்ப வ 	 றிப்பிடத்தக்க .	 காதணிகள்
தட்ைடயான	 ப தியின்	 ஒ 	 பக்கத்தில்	 நன் 	 அலங்கரிக்கப்பட் ள்ளன.	 ஒ
காதணியில்	 ‘ழ’	 வ வம்	 ேபான்ற	 அைமப்பில்	 அலங்கரிக்கப்பட் ள்ள .	 இந்த
அகழாய்வில்	ெமாத்தம்	14	 மண்	காதணிகள்	ேசகரிக்கப்பட் ள்ளன,
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தக்களி	 என்ப 	 மண்ணால்	 ேகாள	 வ வில்	 ெசய்யப்பட் 	 ந ேவ
ைளயிடப்பட் 	 ற்றக் ய	அைமப்பிைனக்	ெகாண்ட	சக்கரம்	ஆ ம்.	இ 	சிறிய

அளவில்	 ைறந்த	 எைடையக்	 ெகாண் க் ம்.	 இந்த	 தக்களி	 ப த்தியிைன
லாக	திரிப்பதற் 	பயன்ப த் ம்	க வியா ம்.
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இந்த	ஆண் 	கீழ யில்	ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட	அகழாய்வில்	உைடந்த	வைளயல்களின்
23	பாகங்கள்	கிைடத் ள்ளன.	இத்தைகய	வைளயல்கள்,	பல்ேவ 	அள களி ம்
சங் 	 மற் ம்	 கண்ணா 	 லப்ெபா ள்களா ம்	 ெசய்யப்பட்டைவயா ம்.	 இைவ
த த்த	 மற் ம்	 ெமல்லிய	 க் 	 ெவட் ைனப்	 ெபற் ள்ளன.	 ஒ 	 வைளயலின்
ேமல்	 பாகத்தில்	 அழகிய	 ேவைலப்பா க டன்,	 இ 	 சிறிய	 ேகா கள்	 ேமல்
பாகத்திைனச்	 ற்றி	அலங்கரிக்கின்றன.
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கீழ 	அகழாய்வில்	இந்த	ப வத்தில்	 மண்ணாலான	 13	மனித	உ வங்க ம்	 3
விலங்கினங்களின்	உ வங்க ம்	கண்ெட க்கப்பட் ள்ளன.	இவற்றில்	ஒ 	மனித
தைலயின்	 அச் 	 ஒன் 	 ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள .	 இந்த	 அச்சான 	 மனித
தைலயிைன	உேலாகம்	அல்ல 	பிற	ெபா ட்கைளக்	ெகாண் 	வார்த் 	உ வாக்கக்

ய 	என் 	க தலாம்.	இதனின்	உட்ப தியான 	மிக ம்	ேநர்த்தியான	வ வில்
வ க்கப்பட் ள்ள .	இந்த	அச்சி ள்ள	தைல	ஆபரணம்,	 நீண்ட	கா 	ஆகியைவ
ண்ணிய	 ைறயில்	 ெச க்கப்பட் ள்ளன.	 இந்த	 அச்சான 	 சலித்த

களிமண்ைணக்	ெகாண் 	ெசய்யப்பட் 	நன் 	தீயிலிட் 	 டப்பட் ள்ள .
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ெபா வாக,	 தமிழகத்தில்	 ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட	 அகழாய் களில்	 மான்ெகாம் கள்
கிைடக்கப்ெபற் ள்ளன.	 றிப்பாக,	 உைற ர்,	 தி க்காம் லி ர்,	 ேபா வாம்பட் ,
க ர்,	 அழகன் ளம்	 ஆகிய	 அகழாய் களில்	 றிப்பிடத்தக்க	 அளவில்
கிைடத் ள்ளன.	 ெவளிநா க டன்	 ெசய்யப்பட்ட	வணிகத்தில்	 மான்ெகாம் கள்
க்கிய	 இடம்ெபற்றி ந்தன	 என்பைத	 சங்க	 இலக்கியங்கள்

ெவளிக்காட் கின்றன.
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தங்கத்தினால்	 ெசய்யப்பட்ட	 சில	 அணிகலன்களின்	 உைடந்த	 பாகங்கள்
கிைடத் ள்ளன.	 அவற்றில்	 நட்சத்திர	 வ வ	 ெதாங்கட்டான்,	 மணி	 வ விலான
ெதாங்கட்டான்,	 உைடந்த	 சிறிய	 வைளயம்	 ேபான்றைவ	 றிப்பிடத்தக்கைவ.
தமிழ்நாட் ல்	 ேமற்ெகாண்ட	 அகழாய் களில்	 இ வைர	 கண்டறியப்படாத
தனித் வத் டன்	 ய	 ெபரிய	 அளவிலான	 க ப் 	 -	 சிவப் 	 கிண்ணம்	 கீழ
அகழாய்வில்	 கிைடக்கப்	 ெபற் ள்ள .	 கி3	 அகழாய் 	 ழியில்	 உைறக்கிண
ஒன் 	 அைடயாளம்	 காணப்பட்ட .	 இந்த	 உைறக்கிண 	 நீர்	 பயன்பாட் ற்
உபேயாகப்ப த்தப்பட் ள்ள .
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கீழ 	 அகழாய் 	 பண்பாட் க்	 கைள	 ெவளிக்ெகாண ம்	 ெசங்கல்
ெகட் மானங்கள்,	 உைறகிண கள்,	 ைர	 ஓ கள்	 மற் ம்	 அரிய	 ெதால்
ெபா ட்களான	 தங்க	 அணிகலன்களின்	 பாகங்கள்,	 ெசம்பிலான	 ெபா ட்கள்,



இ ம் 	 பயன்பாட் ப்	 ெபா ட்கள்,	 மண்ணாலான	 ஆட்டக்காய்கள்,
விைளயாட் ச்	சில் கள்,	காதணிகள்,	தக்களிகள்,	 மண்ணாலான	மணிகள்,
கண்ணா 	மணிகள்,	மதிப் 	 ைற 	மணிகள்,	 பாைன	ஓ வைககளான	க ப் -
சிவப் 	 நிற	 பாைன	 ஓ கள்,	 க ப் 	 நிறஓ கள்,	 பளபளப்பான	 சிவப் 	 நிறபாைன
ஓ கள்,	 சிவப் 	 நிற	 பாைன	ஓ கள்	 ேராம்	 நாட்ைடச்	 சார்ந்த	ெரளலட்டட்	 பாைன
ஓ களின்	 சாயல்	 ெகாண்ட	 பாைன	 ஓ கள்	 ஆகியைவகள்
கண்ெட க்கப்பட் ள்ளன.	 பாைன	 வைரவதற் 	 ன்னர்	 மற் ம்	 பின்னர்
வைரயப்பட்ட	 றியீ கள்,	 தமிழி	 எ த் 	 ெபாறிக்கப்பட்ட	 பாைன	 ஓ கள்
ேபான்றைவ ம்	கண்ெட க்கப்பட்டன.

இைவ	 அைனத் ம்	 இந்த	 ப தியில்	 வாழ்ந்த	 தமிழர்களின்	 பண்ைடய
நாகரிகத்தின்	 பண்பாட் ச்	 ெசழிப்பிைன	 ெவளிப்ப த் கிற .	 கீழ யில்	 மிகப்
ெபரிய	 நிலப்பரப்பில்	அைமந் ள்ள	 பண்பாட் 	 ேமடானா 	 ெதன்ைன	 மரங்களால்
பா காத் 	 வரப்பட் ள்ள .	 2500	 ஆண் க க் 	 ந்ைதய	 பண்ைடய
ச தாயத்தின	் பண்பாட் 	 வளைமைய	 மைறத் 	 ைவத் ள்ள	 கீழ யிைன
அகழாய் 	ெசய் 	ெவளிக்	ெகாணர்வ 	அவசியமாகிற .
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கீழ யில்	 ேமற்ெகாண்ட	 அகழாய்வில்	 மண்ண க் கைளக்	 ெகாண் 	 இரண்
விதமான	க	 பண்பாட் க்	 கள்	ெவளிப த்தப்பட் ள்ளன.	இந்த	அகழாய்வில்
கண்ெட க்கப்பட் ள்ள	 பாைன	 ஓ கள்,	 ைர	 ஓ கள்	 மற் ம்
ெதால்ெபா ட்கைள	 ெகாண் 	 கீழ யின்	 பண்பாட் க்	 காலத்ைத	 ன்
காலகட்டங்களாகப்	பிரிக்கலாம்.
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இக்காலக்கட்டத்தில்	 ேநர்த்தியான	 க ப் 	 -	 சிவப் 	 பாைன	 ஓ கள்,	 சிவப் 	 நிற
பாைன	ஒ கள்,	க ப் 	நிற	பாைன	ஓ கள்	மற் ம்	பளபளப்பான	சிவப் 	நிற	பாைன
ஓ கள்	 ேபான்றைவ	 கிைடத் ள்ளன.	 இக்காலகட்டத்தில்	 கட் மான
ெசயல்பா கள்	 இ ந்ததற் 	 சான்றாக	 ெசங்கல்	 கட் மான	 எச்சங்கள்,	 உைற
கிண 	ஆகியைவ	கிைடக்கப்ெபற் ள்ளன.
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தல்	 காலகட்டத்தில்	 கிைடக்கப்ெபற்ற	 பாைன	 ஓ கள்	 இரண்டாம்	 பண்பாட் ன்
கீழ்மண்ண க் களில்	கிைடக்கின்றன.	ஆனால்	இவற்றின்	தரம்	மற் ம்	தயாரிப்
ந த்தரமானைவயாக	 உள்ளன.	 ேம ம்,	 இ ைள	 இடப்பட்ட	 ைர	 ஓ கள்,



க்கிய	ெதால்	ெபா ட்களான	 மண்	காதணிகள்,	 மண்	மற் ம்	எ ம்பிலால்
ஆன	ஆட்டக்காய்கள்,	கண்ணா 	வைளயல்	 ண் கள்,	சங்கினால்	ெசய்யப்பட்ட
வைளயல்	 ண் கள்,	 மதிப் 	 ைறவான	 மணிகள	் ேசகரிக்கப்பட்டன.	 இைவ
மட் மின்றி	தக்களி,	ெசம் 	ெபா ட்கள,்	ெசப் 	கா ,	 த்திைரயிட்ட	ெவள்ளி	கா
ஆகியைவ	 இப்பண்பாட் 	 அ க்கில்	 கிைடத் ள்ளன.	 ேம ம்,	 தந்தத்தினால்
ஆனபகைடக்காய்,	 டர் ைனக்	 ெகாண்ட	 எ ம் கள்,	 விைளயாட் 	 சில் கள்,
பாைன	ஓ கள்,	இ ம் 	ெபா ட்கள்	ஆகியைவ	கிைடக்கப்	ெபற் ள்ளன.
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பளபளப்பான	சிவப் 	நிற	ஓ கள்,	சிவப் 	நிற	பாைன	ஓ கள்,	கண்ணா 	மணிகள்
ேபான்றைவ	இக்காலகட்டத்தின்	மண்ண க்கின்	ேமல க்கில்	கிைடத் ள்ளன,

இதன ப்பைடயில்	 கீழ யில்	 தல்	 பண்பாட் க்காலம்	 கி. .	 6ஆம்	 ற்றாண்
தல்	 கி. 	 3	 ஆம்	 ற்றாண் 	 வைர	 என	 அறிவியல்	 அ ப்பைடயில்

நி வப்பட் ள்ள .	 இரண்டாவ 	 பண்பாட் க்	 காலம்	 கி. .	 3ஆம்	 ற்றாண்
தல்	கி.பி	4,	5ஆம்	 ற்றாண்ைடச்	ேசர்ந்ததா ம்.	 ன்றாவ 	பண்பாட் க்	காலம்

கி. .	 4,	 5ஆம்	 ற்றாண் 	ெதாடங்கி	 தல்	கி.பி	 11,	 12	 -ஆம்	 ற்றாண்ைடச்
சார்ந்ததாக	உள்ள .

எனேவ,	 காலத்தால்	 ந்ைதய	 தல்	 காலகட்டமான ,	 கீழ்மண்ண க்கி ம்,
அதைனய த்த	 இ க்காலக்கட்டங்க ம்	 கீழ்	அ க் களின்	 மீ 	 ஒன்றன்	 மீ
ஒன்றாக	அைமயப்ெபற் ள்ள .
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மின் த்தகங்கைளப்	ப ப்பதற்ெகன்ேற	ைகயிேலேய	ைவத் க்	ெகாள்ளக் ய	பல
க விகள்	 தற்ேபா 	 சந்ைதயில்	 வந் விட்டன.	 Kindle,	 Nook,	 Android	 Tablets
ேபான்றைவ	இவற்றில்	ெப ம்பங் 	வகிக்கின்றன.	இத்தைகய	க விகளின்	மதிப்
தற்ேபா 	 4000	 தல்	 6000	 பாய்	 வைர	 ைறந் ள்ளன.	 எனேவ
ெப ம்பான்ைமயான	மக்கள்	தற்ேபா 	இதைன	வாங்கி	வ கின்றனர்.

���������������	���������������:

ஆங்கிலத்தில்	 லட்சக்கணக்கான	 மின் த்தகங்கள்	 தற்ேபா 	 கிைடக்கப்
ெப கின்றன.	 அைவ	 PDF,	 EPUB,	 MOBI,	 AZW3.	 ேபான்ற	 வ வங்களில்
இ ப்பதால்,	அவற்ைற	ேமற் றிய	க விகைளக்	ெகாண் 	நாம்	ப த் விடலாம்.

����������	���������������:

தமிழில்	 சமீபத்திய	 த்தகங்கெளல்லாம்	 நமக் 	 மின் த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.	 ProjectMadurai.com	 எ ம்	 	 தமிழில்
மின் த்தகங்கைள	 ெவளியி வதற்கான	 ஒர்	 உன்னத	 ேசைவயில்	 ஈ பட் ள்ள .
இந்தக்	 	 இ வைர	 வழங்கி ள்ள	 தமிழ்	 மின் த்தகங்கள்	 அைனத் ம்
PublicDomain-ல்	உள்ளன.	ஆனால்	இைவ	மிக ம்	பைழய	 த்தகங்கள்.

சமீபத்திய	 த்தகங்கள்	ஏ ம்	இங் 	கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.

���������	 �����������	 �������	 �������
������?

அேமசான்	 கிண் ல்	 க வியில்	 தமிழ்	 ஆதர 	 தந்த	 பிற ,	 தமிழ்	 மின் ல்கள்



அங்ேக	 விற்பைனக் க்	 கிைடக்கின்றன.	 ஆனால்	 அவற்ைற	 நாம்	 பதிவிறக்க
இயலா .	ேவ 	யா க் ம்	பகிர	இயலா .

சமீபகாலமாக	பல்ேவ 	எ த்தாளர்க ம்,	பதிவர்க ம்,	சமீபத்திய	நிகழ் கைளப்
பற்றிய	 விவரங்கைளத்	 தமிழில்	 எ தத்	 ெதாடங்கி ள்ளனர்.	அைவ	 இலக்கியம்,
விைளயாட் ,	கலாச்சாரம்,	உண ,	சினிமா,	அரசியல்,	 ைகப்படக்கைல,	வணிகம்
மற் ம்	தகவல்	ெதாழில் ட்பம்	ேபான்ற	பல்ேவ 	தைலப் களின்	கீழ்	அைமகின்றன.

நாம்	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகச்	 ேசர்த் 	 தமிழ்	 மின் த்தகங்கைள	 உ வாக்க
உள்ேளாம்.

அவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்கள்	Creative	Commons	எ ம்	உரிமத்தின்
கீழ்	 ெவளியிடப்ப ம்.	 இவ்வா 	 ெவளியி வதன்	 லம்	 அந்தப்	 த்தகத்ைத
எ திய	 ல	ஆசிரிய க்கான	உரிைமகள்	சட்டரீதியாகப்	பா காக்கப்ப கின்றன.
அேத	 ேநரத்தில்	 அந்த	 மின் த்தகங்கைள	 யார்	 ேவண் மானா ம்,	 யா க்
ேவண் மானா ம்,	இலவசமாக	வழங்கலாம்.

எனேவ	 தமிழ்	 ப க் ம்	 வாசகர்கள்	 ஆயிரக்கணக்கில்	 சமீபத்திய	 தமிழ்
மின் த்தகங்கைள	இலவசமாகேவ	ெபற் க்	ெகாள்ள	 ம்.

���������������	 ����	 ������������������
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டா .

ஒவ்ெவா 	வைலப்பதி ம்	அதற்ெகன்ேற	ஒ சில	அ மதிகைளப்	ெபற்றி க் ம்.
ஒ 	 வைலப்பதிவின்	 ஆசிரியர்	 அவர 	 பதிப் கைள	 “யார்	 ேவண் மானா ம்
பயன்ப த்தலாம்”	 என் 	 றிப்பிட் ந்தால்	 மட் ேம	அதைன	 நாம்	 பயன்ப த்த

ம்.

அதாவ 	“Creative	Commons”	எ ம்	உரிமத்தின்	கீழ்	வ ம்	பதிப் கைள	மட் ேம
நாம்	பயன்ப த்த	 ம்.

அப்ப 	 இல்லாமல்	 “All	 Rights	 Reserved”	 எ ம்	 உரிமத்தின்	 கீழ்	 இ க் ம்
பதிப் கைள	நம்மால்	பயன்ப த்த	 யா .

ேவண் மானால்	 “All	 Rights	 Reserved”	 என் 	 விளங் ம்	 வைலப்பதி கைளக்
ெகாண் க் ம்	 ஆசிரிய க் 	 அவர 	 பதிப் கைள	 “Creative	 Commons”
உரிமத்தின்	 கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	 நாம்	 நம 	 ேவண் ேகாைளத்	ெதரிவிக்கலாம்.
ேம ம்	 அவர 	 பைடப் கள்	 அைனத் ம்	 அவ ைடய	 ெபயரின்	 கீேழ	 தான்



ெவளியிடப்ப ம்	எ ம்	உ திைய ம்	நாம்	அளிக்க	ேவண் ம்.

ெபா வாக	 ப் 	 பதி கைள	 	 உ வாக் ேவா க் 	 அவர்கள 	 பதி கள்	
நிைறய	வாசகர்கைளச்	 ெசன்றைடய	 ேவண் ம்	 என்ற	 எண்ணம்	இ க் ம்.	 நாம்
அவர்கள 	 பைடப் கைள	 எ த் 	 இலவச	 மின் த்தகங்களாக	 வழங் வதற்
	நமக்
அவர்கள்	 அ மதியளித்தால்,	 உண்ைமயாகேவ	 அவர்கள 	 பைடப் கள்
ெப ம்பான்ைமயான	 மக்கைளச்	 ெசன்றைட ம்.	 வாசகர்க க் ம்	 நிைறய
த்தகங்கள்	ப ப்பதற் க்	கிைடக் ம்

வாசகர்கள்	 ஆசிரியர்களின்	 வைலப்பதி 	 கவரிகளில்	 ட	 அவர்க ைடய
பைடப் கைள	 ேத க்	 கண் பி த் 	 ப க்கலாம்.	ஆனால்	 நாங்கள்	வாசகர்களின்
சிரமத்ைதக்	 ைறக் ம்	 வண்ணம்	 ஆசிரியர்களின்	 சிதறிய	 வைலப்பதி கைள
ஒன்றாக	 இைணத் 	 ஒ 	 	 மின் த்தகங்களாக	 உ வாக் ம்	 ேவைலையச்
ெசய்கிேறாம்.	 ேம ம்	 அவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	 த்தகங்கைள
“மின் த்தகங்கைளப்	 ப க்க	 உத ம்	 க விகள்”-க் 	 ஏற்ற	 வண்ணம்
வ வைமக் ம்	ேவைலைய ம்	ெசய்கிேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM

இந்த	 வைலத்தளத்தில்தான்	 பின்வ ம்	 வ வைமப்பில்	 மின் த்தகங்கள்
காணப்ப ம்.

PDF	for	desktop,	PDF	for	6”	devices,	EPUB,	AZW3,	ODT

இந்த	 வைலதளத்திலி ந் 	 யார்	 ேவண் மானா ம்	 மின் த்தகங்கைள
இலவசமாகப்	பதிவிறக்கம்(download)	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா 	 பதிவிறக்கம்(download)	 ெசய்யப்பட்ட	 த்தகங்கைள	 யா க்
ேவண் மானா ம்	இலவசமாக	வழங்கலாம்.

இதில்	நீங்கள்	பங்களிக்க	வி ம் கிறீர்களா?	

நீங்கள்	 ெசய்யேவண் யெதல்லாம்	 தமிழில்	 எ தப்பட் க் ம்
வைலப்பதி களிலி ந் 	பதி கைள
எ த் ,	அவற்ைற	 LibreOffice/MS	Office	ேபான்ற	 wordprocessor-ல்	 ேபாட் 	ஓர்
எளிய	மின் த்தகமாக	மாற்றி	எங்க க் 	அ ப்ப ம்.

அவ்வள தான்!
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1.	 ஒ சில	 பதிவர்கள்/எ த்தாளர்க க் 	அவர்கள 	 பைடப் கைள	 “Creative
Commons”	உரிமத்தின்கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	மின்னஞ்சல்	அ ப் தல்

2.	 தன்னார்வலர்களால்	 அ ப்பப்பட்ட	 மின் த்தகங்களின்	 உரிைமகைள ம்
தரத்ைத ம்	பரிேசாதித்தல்

3.	 ேசாதைனகள்	 ந் 	 அ மதி	 வழங்கப்பட்ட	 தரமான	 மின் த்தகங்கைள
நம 	வைலதளத்தில்	பதிேவற்றம்	ெசய்தல்

வி ப்ப ள்ளவர்கள்	freetamilebooksteam@gmail.com	 எ ம்	 கவரிக்
மின்னஞ்சல்	அ ப்ப ம்.	
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யா மில்ைல.

இந்த	 வைலத்தளம்	 க்க	 க்க	 தன்னார்வலர்களால்	 ெசயல்ப கின்ற	 ஒ
வைலத்தளம்	 ஆ ம்.	 இதன்	 ஒேர	 ேநாக்கம்	 என்னெவனில்	 தமிழில்	 நிைறய
மின் த்தகங்கைள	 உ வாக் வ ம்,	 அவற்ைற	 இலவசமாக	 பயனர்க க்
வழங் வ ேம	ஆ ம்.

ேம ம்	 இவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	 மின் த்தகங்கள்,	 ebook	 reader
ஏற் க்ெகாள் ம்	வ வைமப்பில்	அைம ம்.

��������������	 ����������
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ஆசிரியர்/பதிவர்கள்	 இத்திட்டத்தின்	 லம்	 எந்தவிதமான	 ெதாைக ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல.	 ஏெனனில்,	 அவர்கள்	 திதாக	 இதற்ெகன் 	 எந்தஒ
பதிைவ ம்		எ தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

ஏற்கனேவ	 அவர்கள்	 எ தி	 ெவளியிட் க் ம்	 பதி கைள	 எ த் த்தான்	 நாம்
மின் த்தகமாக	ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ 	 அவரவர்களின்	 வைலதளத்தில்	 இந்தப்	 பதி கள்	 அைனத் ம்
இலவசமாகேவ	 கிைடக்கப்ெபற்றா ம்,	அவற்ைறெயல்லாம்	 ஒன்றாகத்	 ெதா த்

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


ebook	 reader	ேபான்ற	க விகளில்	ப க் ம்	விதத்தில்	மாற்றித்	த ம்	ேவைலைய
இந்தத்	திட்டம்	ெசய்கிற .

தற்ேபா 	 மக்கள்	 ெபரிய	 அளவில்	 tablets	 மற் ம்	 ebook	 readers	 ேபான்ற
க விகைள	 நா ச்	 ெசல்வதால்	 அவர்கைள	 ெந ங் வதற் 	 இ 	 ஒ 	 நல்ல
வாய்ப்பாக	அைம ம்.

����	 ��������	 ������������	 ����������
�������	�������	������?

உள்ள .

பின்வ ம்	தமிழில்	உள்ள	வைலதளங்கள்	நகல்	எ ப்பதிைன	அ மதிக்கின்றன.

1.	 http://www.vinavu.com

2.	 http://www.badriseshadri.in	

3.	 http://maattru.com	

4.	 http://www.kaniyam.com	

5.	 http://blog.ravidreams.net	

�������	 ���	 �������������	 CREATIVE	 COMMONS
����������	 ����	 �����	 ����������
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இதற் 	பின்வ மா 	ஒ 	மின்னஞ்சைல	அ ப்ப	ேவண் ம்.

��������

உங்கள 	வைலத்தளம்	அ ைம	(வைலதளத்தின்	ெபயர்).

தற்ேபா 	 ப ப்பதற் 	 உபேயாகப்ப ம்	 க விகளாக	 Mobiles	 மற் ம்	 பல்ேவ
ைகயி ப் க்	க விகளின்	எண்ணிக்ைக	அதிகரித் 	வந் ள்ள .

இந்நிைலயில்	 நாங்கள்	http://www.FreeTamilEbooks.com	 எ ம்	வைலதளத்தில்,
பல்ேவ 	தமிழ்	மின் த்தகங்கைள	ெவவ்ேவ 	 ைறகளின்	 கீழ்	 ேசகரிப்பதற்கான
ஒ 	 திய	திட்டத்தில்	ஈ பட் ள்ேளாம்.	

http://www.vinavu.com
http://www.badriseshadri.in
http://maattru.com
http://www.kaniyam.com
http://blog.ravidreams.net
http://www.FreeTamilEbooks.com


இங் 	 ேசகரிக்கப்ப ம்	 மின் த்தகங்கள்	 பல்ேவ 	 கணிணிக்	 க விகளான
Desktop,ebook	 readers	 like	 kindl,	 nook,	 mobiles,	 tablets	 with	 android,	 iOS
ேபான்றவற்றில்	 ப க் ம்	 வண்ணம்	 அைம ம்.	 அதாவ 	 இத்தைகய	 க விகள்
support	 ெசய் ம்	 odt,	 pdf,	 ebub,	 azw	 ேபான்ற	 வ வைமப்பில்	 த்தகங்கள்
அைம ம்.

இதற்காக	 நாங்கள்	 உங்கள 	 வைலதளத்திலி ந் 	 பதி கைள	 ெபற
வி ம் கிேறாம்.	 இதன்	 லம்	 உங்கள 	 பதி கள்	 உலகளவில்	 இ க் ம்
வாசகர்களின்	க விகைள	ேநர யாகச்	ெசன்றைட ம்.

எனேவ	உங்கள 	வைலதளத்திலி ந் 	பதி கைள		பிரதிெய ப்பதற் ம்	அவற்ைற
மின் த்தகங்களாக	மாற் வதற் ம்	உங்கள 	அ மதிைய	ேவண் கிேறாம்.

இவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்களில்	கண் ப்பாக	ஆசிரியராக	 உங்களின்
ெபய ம்	 மற் ம்	 உங்கள 	 வைலதள	 கவரி ம்	 இடம்ெப ம்.	 ேம ம்	 இைவ
“Creative	 Commons”	 உரிமத்தின்	 கீழ்	 மட் ம்தான்	 ெவளியிடப்ப ம்	 எ ம்
உ திைய ம்	அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/	

நீங்கள்	எங்கைள	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.

e-mail	:	FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM	
FB	:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks	

G	plus:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948	

	

நன்றி.

������

ேமற் றியவா 	 ஒ 	 மின்னஞ்சைல	 உங்க க் த்	 ெதரிந்த	 அைனத்
எ த்தாளர்க க் ம்	அ ப்பி	அவர்களிடமி ந் 	அ மதிையப்	ெப ங்கள்.

ந்தால்	 அவர்கைள ம்	 “Creative	 Commons	 License”-ஐ	 அவர்க ைடய
வைலதளத்தில்	பயன்ப த்தச்	ெசால் ங்கள்.

கைடசியாக	 அவர்கள்	 உங்க க் 	 அ மதி	 அளித் 	 அ ப்பியி க் ம்

http://creativecommons.org/licenses/
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM	 எ ம்	 கவரிக்
அ ப்பி	ைவ ங்கள்.	

���	 ����������	 �������	 �������	 �����������
���������	����������	����	�������?

அவர்கைள ம்	அவர்கள 	பைடப் கைள ம்	அப்ப ேய	விட் விட	ேவண் ம்.

ஒ சில க் 	 அவர்க ைடய	 ெசாந்த	 யற்சியில்	 மின் த்தகம்	 தயாரிக் ம்
எண்ணம் ட	இ க் ம்.	ஆகேவ	அவர்கைள	 நாம்	 மீண் ம்	 மீண் ம்	ெதாந்தர
ெசய்யக்	 டா .

அவர்கைள	அப்ப ேய	விட் விட் 	அ த்த த்த	எ த்தாளர்கைள	ேநாக்கி	நம
யற்சிையத்	ெதாடர	ேவண் ம்.

	

���������������	�������	����	��������?

ஒவ்ெவா வர 	வைலத்தளத்தி ம்	 ைறந்தபட்சம்	 ற் க்கணக்கில்	 பதி கள்
காணப்ப ம்.	 அைவ	 வைகப்ப த்தப்பட்ேடா	 அல்ல 	 வைகப்ப த்தப்	 படாமேலா
இ க் ம்.	

நாம்	 அவற்ைறெயல்லாம்	 ஒன்றாகத்	 திரட் 	 ஒ 	 ெபா வான	 தைலப்பின்கீழ்
வைகப்ப த்தி	 மின் த்தகங்களாகத்	 தயாரிக்கலாம்.	 அவ்வா
வைகப்ப த்தப்ப ம்	 மின் த்தகங்கைள	 ப தி-I	 ப தி-II	 என் ம்	 ட
தனித்தனிேய	பிரித் க்	ெகா க்கலாம்.	

��������	������������	����?

இனம்,	பாலியல்	மற் ம்	வன் ைற	ேபான்றவற்ைறத்	 ண் ம்	வைகயான	பதி கள்
தவிர்க்கப்பட	ேவண் ம்.	

��������	��������	��������	������?

நீங்கள்	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	எங்கைளத்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.	

EMAIL	:	FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM		

Facebook:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks		

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks


Google
Plus:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948		

��������������	�����������������	����?

	–	http://freetamilebooks.com/meet-the-team/	

	

SUPPORTED	BY

கணியம்	அறக்கட்டைள	http://kaniyam.com/foundation		
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�����	�������	–	Vision

தமிழ்	 ெமாழி	 மற் ம்	 இனக் க்கள்	 சார்ந்த	 ெமய்நிகர்வளங்கள்,	 க விகள்
மற் ம்	அறி த்ெதா திகள்,	அைனவ க் ம்		கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	கிைடக் ம்
ழல்

���	������		–	Mission

அறிவியல்	 மற் ம்	 ச கப்	 ெபா ளாதார	 வளர்ச்சிக் 	 ஒப்ப,	 தமிழ்	 ெமாழியின்
பயன்பா 	 வளர்வைத	 உ திப்ப த் வ ம்,	அைனத் 	அறி த்	 ெதா திக ம்,
வளங்க ம்	கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	அைனவ க் ம்	கிைடக்கச்ெசய்த ம்.

https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation
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கணியம்	மின்னிதழ்	–	http://kaniyam.com

கிரிேயட் வ்	 காமன் 	 உரிைமயில்	 இலவச	 தமிழ்	 மின் ல்கள்	 –
http://FreeTamilEbooks.com

	

�������	��������������

உைர	ஒலி	மாற்றி	–		Text	to	Speech

எ த் ணரி	–	Optical	Character	Recognition

விக்கி லத் க்கான	எ த் ணரி

மின் ல்கள்	கிண் ல்	க விக் 	அ ப் தல்	–	Send2Kindle

விக்கிப்பீ யாவிற்கான	சி 	க விகள்

மின் ல்கள்	உ வாக் ம்	க வி

உைர	ஒலி	மாற்றி	–	இைணய	ெசயலி

சங்க	இலக்கியம்	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஐஒஎஸ்	ெசயலி

WikisourceEbooksReportஇந்திய	 ெமாழிக க்ககான	 விக்கி லம்
மின் ல்கள்	பதிவிறக்கப்	பட் யல்

FreeTamilEbooks.com	 –	 Download	 counter	 மின் ல்கள்	 பதிவிறக்கப்
பட் யல்

	

http://kaniyam.com
http://FreeTamilEbooks.com
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விக்கி	 லத்தில்	 உள்ள	மின் ல்கைள	ப திேநர/ 	 ேநரப்	பணியாளர்கள்
லம்	விைரந் 	பிைழ	தி த் தல்

	 ேநர	 நிரலைர	 பணியமர்த்தி	 பல்ேவ 	 கட்டற்ற	 ெமன்ெபா ட்கள்
உ வாக் தல்

தமிழ்	NLP	க்கான	பயிற்சிப்	பட்டைறகள்	நடத் தல்

கணியம்	வாசகர்	வட்டம்	உ வாக் தல்

கட்டற்ற	 ெமன்ெபா ட்கள்,	 கிரிேயட் வ்	 காமன் 	 உரிைமயில்	 வளங்கைள
உ வாக் பவர்கைளக்	கண்டறிந் 	ஊக் வித்தல்

கணியம்	 இதழில்	 அதிக	 பங்களிப்பாளர்கைள	 உ வாக் தல்,	 பயிற்சி
அளித்தல்

மின் லாக்கத் க் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

எ த் ணரிக் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

தமிழ்	ஒலிேயாைடகள்	உ வாக்கி	ெவளியி தல்

http://OpenStreetMap.org	ல்	உள்ள	இடம்,	ெத ,	ஊர்	ெபயர்கைள	தமிழாக்கம்
ெசய்தல்

தமிழ்நா 	 வைத ம்	http://OpenStreetMap.org	ல்	வைரதல்

ழந்ைதக்	கைதகைள	ஒலி	வ வில்	வழங் தல்

http://Ta.wiktionary.org	ஐ	ஒ ங் ப த்தி	API	க் 	ேதாதாக	மாற் தல்

http://Ta.wiktionary.org	க்காக	ஒலிப்பதி 	ெசய் ம்	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	எ த் ப்	பிைழத்தி த்தி	உ வாக் தல்

தமிழ்	ேவர்ச்ெசால்	கா ம்	க வி	உ வாக் தல்

http://OpenStreetMap.org
http://OpenStreetMap.org
http://Ta.wiktionary.org
http://Ta.wiktionary.org


எல்லா	http://FreeTamilEbooks.com	மின் ல்கைள ம்	Google	Play	Books,
GoodReads.com	ல்	ஏற் தல்

தமிழ்	தட்டச் 	கற்க	இைணய	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	 எ த ம்	 ப க்க ம்	 கற்ற	 இைணய	 ெசயலி	 உ வாக் தல்	 (
aamozish.com/Course_preface	ேபால)

	

ேமற்கண்ட	 திட்டங்கள்,	 ெமன்ெபா ட்கைள	 உ வாக்கி	 ெசயல்ப த்த	 உங்கள்
அைனவரின்	ஆதர ம்	ேதைவ.	உங்களால்	எவ்வாேற ம்	பங்களிக்க	இய ம்	எனில்
உங்கள்	 விவரங்கைள		kaniyamfoundation@gmail.com	 க் 	 மின்னஞ்சல்
அ ப் ங்கள்.
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கணியம்	 அறக்கட்டைளயின்	 ெசயல்கள்,	 திட்டங்கள்,	 ெமன்ெபா ட்கள்	 யா ம்
அைனவ க் ம்	 ெபா வானதாக ம்,	 100%	 ெவளிப்பைடத்தன்ைம ட ம்
இ க் ம்.இந்த	இைணப்பில்	ெசயல்கைள ம்,	இந்த	இைணப்பில்	மாத	அறிக்ைக,
வர 	ெசல 	விவரங்க ட ம்	காணலாம்.

கணியம்	 அறக்கட்டைளயில்	 உ வாக்கப்ப ம்	 ெமன்ெபா ட்கள்	 யா ம்	 கட்டற்ற
ெமன்ெபா ட்களாக	 ல	 நிர டன்,	 GNU	 GPL,	 Apache,	 BSD,	 MIT,	 Mozilla
ஆகிய	 உரிைமகளில்	 ஒன்றாக	 ெவளியிடப்ப ம்.	 உ வாக்கப்ப ம்	 பிற	 வளங்கள்,
ைகப்படங்கள்,	 ஒலிக்ேகாப் கள்,	 காெணாளிகள்,	 மின் ல்கள்,	 கட் ைரகள்
யா ம்	யாவ ம்	பகி ம்,	பயன்ப த் ம்	வைகயில்	கிரிேயட் வ்	காமன் 	உரிைமயில்
இ க் ம்.
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உங்கள்	 நன்ெகாைடகள்	 தமி க்கான	 கட்டற்ற	 வளங்கைள	 உ வாக் ம்
ெசயல்கைள	சிறந்த	வைகயில்	விைரந் 	ெசய்ய	ஊக் விக் ம்.

பின்வ ம்	 வங்கிக்	 கணக்கில்	 உங்கள்	 நன்ெகாைடகைள	 அ ப்பி,	 உடேன
விவரங்கைள	kaniyamfoundation@gmail.com	க் 	மின்னஞ்சல்	அ ப் ங்கள்.	

http://FreeTamilEbooks.com
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


Kaniyam	Foundation
Account	Number	:	606	1010	100	502	79

Union	Bank	Of	India
West	Tambaram,	Chennai
IFSC	–	UBIN0560618

Account	Type	:	Current	Account

	

UPI	�������������	QR	Code

	



றிப் :	 சில	 UPI	 ெசயலிகளில்	இந்த	 QR	 Code	 ேவைல	 ெசய்யாமல்	 ேபாகலாம்.
அச்சமயம்	ேமேல	உள்ள	வங்கிக்	கணக் 	எண்,	IFSC	code	ஐ	பயன்ப த்த ம்.

Note:	Sometimes	UPI	does	not	work	properly,	 in	 that	case	kindly	use	Account
number	and	IFSC	code	for	internet	banking.
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